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ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ВКЛ У  ЭРУ ВІТАЎТА
Мзтай гэтага дагляду з'яуляецца ажыццяуленне астэмнай рэканструкцьй кпючавых 

напрамкау.знешняй паллык! Вял'|кага князя Лггоускага В1таута. Дзеля ажыццяулення пзтай 
мэты у працы был! выкананы наступныя заданы :.прасачыць станауленне Вгтаута як 
асобы, яго шлях да улады; праанал1заваць адноаны ВКЛ з Масквой 11ншым1 усходнеруош 
княствам’| у эру ВЕтаута; выявць асабл1васц| паллыю ВЕтаута. у дачыненн! да краЁн Заходняй 
1 Усходняй Еуропы. Таксама^аутар спадзяецца , што яго праца будзе спрыяць абуджэнню 
патрыятычных пачуццяу I ц!кавасц! да псторыЕ сваёй Бацькаушчыны. \

Тэма княжання Взтаута у ВКЛ з'яуляецца давши распрацаванай у навуковай I мастацкай 
л1таратуры. Сучасныя. .беларуская пстарыяграф1я, мастацкая ■ 4 навукова-папулярная 
л'ггаратураУ м|фалапзавал1 вобраз Впаута, зраб|ушы яго сапраудным нацыянальным 
героем.'Але такая М1фалап'зацыя хутчэй за усё апраудана з пункту гледжання пазбаулення 
комплексу непаунавартасф, падняццяз кален нацыянальных пачуццяу. " •

Аднак на нашу думку слаба распрацаваным застаецца пытанне асобы самаго ВЕтарта 
як чалавека. уплыву яго характеру'на яго дзеянн! I учыню. У  шматлЕюх ' друкаваных 
выданнях В1таут паустае як "рыцар без страху I папроку”. Але на самой справе I у 
ВЕтаута , як Е у кожнага чалавека, было нямала сва1х недахопау. У  сувязЕ з гэтым мы 
звярнулЕ асобую увагу наасобу I асаб1стыя якасф вялЕкага князя ВЕтаута , паспрабуем 
прасачыць; як змяня^ся характар ВЕтаута з цягам часу , 4 як йес ВЕтаута уплывау на <• 
гэтыязмены/ямяужо потымузначнай ступент уплывал!наяг^учынй. -  ■

У  пачатковым перыядзе свайго жыцця В1таут яшчэ не меуФых якасцей, яюя потым 
будуць яму вельм! патрэбным! пры гараваннЕ ВялЕкЕм" княствам ■ ЛЕтоусим. Маладому■ 
Йтауту был! уласцЕвы высакароднасць, шчырасць, праудз1васць, ён яшчэ не ведау 1 
Х1трыкау 4 вераломства. Але на шляху да улады школа жыцця яго чакала не простая. ; 
Няпросты быу гэты шлях. ВЕтаут страну шмат блЕзкЕх людзей , цярпеу шмат здзекау I I 
прынЕжэнняу, адчуу шмат гора Е расчараванняу. Быу нават здрадшкам I ворагам сваёй | 
дзяржавы( тут.маюцца на увазе тыя два зшзоды у жыцф ВЕтаута, кал1 ён двойчы збег д а , 1 
крыжакоу I разам з 1М1 ваявау супраць сваёй роднай кратны). Шлях да улады цапкам- ] 
змяшу норау ВЕтаута,. навучыу,яго хЕтрасф, асцярожнасф, прадбачлЕвасцЕ. ВЕтаут стау ! 
жорстш  чалавекам. Еннабыуусе якасцЕ, неабходныя юраунЕку дзяржавы, I з поспехам. ] 
выррыстоувау 1Х.:ч-л ., г. , : - . /  ;  ;.= : ,
> БКЛ у.час панавання:ВЕтаута праводзЕла шматвектарную палЕтыку. Аб’ектам яе.у , 

розныя часы был1 кратны Захаду (Польшча, ЧэхЕя, Свяшчэнная Рымская. Емперыя) , | 
Полдня (Залатая Арда , Крымскае ханства);; Поуначы (Тэутонсю ордэн ) I Усходу \ 

(Масква 11нш. усходнеславянсюя княствы). Спачатку мы разгледзем.усходнЕ напрамак ; 
знешняйпалЕтыюВЕтаута. - .. . ■ У ’ ’■ > / : У ;

У  1404 годзё адбылося канчатковае далучзнне да ВКЛ Смаленскага княства, якое 
займала. важнае геапалЕтычнае .становЕшча Е служыла В|тауту плацдармам дзеля 
экспансЕЕ на Усход. Пры гэтым В'ггаут абаптрауся на свае здольнасц! як паукаводца, так I 
дыпламата. Пасля далучэння Смаленскай зямл1 ВЕтаут вырашыу падначапЕць I Пскоу. У 
1405 г. ён рушыу на Пскоускую землю, але аблога Пскова была безвынЕковай.;Вядома, 
што тэта вайна з , Псковам амаль. нЕчога не прынесла В|тауту. Да таго ж пагоршылЕся 
адносЕны I з МасковЕяй , якая была незадаволена экспаНсЕянЕсцкай палЕтыкай ВЕтаута у 
дачыненн1 да Пскова 1 Ноугарада. ' -
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У  вышку у 1406- 08 гг. адбылгся ваенныя дзеяннгпам1ж В!таутам I маскоусйм князем 
Васшём I. Дарзчы, гэта было бадай адзшым ваенным сутыкненнем пам1ж ВКЛI Масквой 
у час йравання В1таута. В1таут здзяйсняе паход , увы шкуякога на рацз Угры быу 
заключаны м!р, па якому усходняя мяжа ВКЛ з Масквой праходзша па рацз Угры. Хутчэй 
за усё В|таут пайшоу на мфнае пагадненне з Масквой йруючыся тым, што ужо тады 
пачал! абвастрацца адноанвы з Тэутонсйм. ордэнам,. яй .прагнуу зшшчэння ВКЛ I 
Польшчьм захопу 13 зямель. Тамуна Усходзебыу'патрэбенмф. : • 1

У 1425 г. памер вялю князь маскоусй Васшь. I. Перад смерцю : ён даручыу 
В1таутуапеку над жонкай Соф!яй | сынам Васшем ; яй потым стане княжыць лад 1менем 
Васшя II. У. вышку, В(таут атрымау магчымасць кантролю над падзеям!, што адбывалюя 
у М а ш е . Ён вырашыу выкарыстаць гэтае станов1шча дзеля новага паходу на Пскоу, 
што I здзейсн!у у 1426 г. Але паход апынууся надзвычай цяжйм. Увышку Пскоу заплачу 
выкуп у 3000 рублеу, I В1таут.адыйшоу назад. Але В1таут не спыняу сваю зкспанаю на 
усходнерусйя княствы. Яго васадам1стал1 цвярсй I разансй князь Разам з 1м1у 1428 г. 
Вггаут пайшоу, на Ноугарад.Гзта была самая буйная спроба з ; боку ■ ВКЛ падначалщь 
Ноугарад., На жаль, тэты паход не прынес В1тауту. вялюх поспехау. Яго войска узяла 
Себеж, але Порхау аказвау супрац1уленне. Порхау узяць не удалоя, I : В1таут быу 
вымушаны здаволщца.тым , што узяу выкуп за палоных: 6000 рублёу з Ноугаоада 15000 
зПорхава. • :ч-.-,.,-:- . , .Ф - „ у - у

Частку сваёй вел1зарнай знешнепал1тычнай акгыунасц1 Вггаут найроувау на Усход 
1мкнучыся ажыццяв1ць щэю , якую праводзш!' яшчэ Гедым1н з Альгердам, - зб!ральн1цтва 
былых земель\К1еускай Руа вакол Вшьш.,В1таут дэманстравау’ -не ^толькЬсваю 
жорсткасць, як у .1405 г. пры паходзе на Пскоу., але I сваю палпычную дальнабачнасць: 
у 1408 г..пры заключэнн! м1рнага пагаднення;з: Васшём I. Планы.В1таута,цалкам 

: ажыццяулены не был!, але ён далучыу да ВКЛ Смаленскую, Арлоускую; Калужскую,
; Курскую, Тульскую земль.Пры В1та^це мяжа пам1ж ВКЛ I Масквой праходзшаусходнее 
; Вязьмы, у раёне Мажайску. за Ю 7 вёрст ( каля 114 км ) ад Масквы. Таму намаганы 

В1таута па зб|ральн'1цтву у^ходнерусюх княств не был! дарэмным1.
Хоць Впауг прыкладау нямалыя намаганш дзеля паспяховага здзяйснення сваёй 

: усходняй паппыга, усё ж тай у знешнепалиычных зноанах ВКЛ тага часу пераважал! 
заходи I пауночна- заходи в е т р ы  -  адноаны з Ордэнам, Польшчай, Свяшчэннай 
Рымскай 1МПЭРЫЯЙ. • ■ , • . / - г : ■• - . Г ,

Пасля умацавання сваёй улады у дзяржаве В1тауг звярнуу увагу на Залатую Арду. У  
канцы 14 ст. яна ужо не была такой моцнай, як паутара стагоддзя назад ., кагЛ 

■ падначалша сябе амаль усе -земл! Юеускай Руа акрамя сучасных беларусйх. У-Ардзе 
: адбывалюя шматл1йя перавароты, не спынялюя 1нтрып. Гэтую атуатуцыю Вггаут 
; палШыу давол! зручнай дзеля ажыцяулення • сва!х знешнепаитычнай ппанау. Хан . 
; Тахтамыш, яй захагау'уладу у Ардзе з дапамогай сусветна вядомага сярэднявечнага 
: заваёушка Тамерлана, пача^ супраць тага вайну I пацярпеу паразу .Тады Тахтамыш у 
; 1397 г. уцёк у Юеу I запраау дапамоп у В|таута. Той з радасцю адшкнууся. У  псторы1 
; захавалюя наступныя словы В еа ^а  даТахгамы ша : “Витовт рече: я тебя посажю на 
; Орде и на Сараи, и на Болгарах, и на Азтархан, и на Озове, и на Заятцькой Орде >а ты 
; мене посади на Московском великом княжений.:', и на Новгороде Великом -,'и на Пскове,
; а Тферь и Рязань моа и есть! а Немцы й сам возму". Кал> ул1чыць тое, што Тахтамыша 
: Вггаут планавау выкарыстаць як'свайго васала , дык фактычна гэта был! планы па 
панаванню над паловай ЕуразИ. В1давочна, што В1таут больш не з’яуляецца тым 1згоем 

; -няудачн1кам,:яйм ён быу некаторы час да 1392 г. В!таут паустае перад нам! у якасф 
! упэуненага у,сва1х стах уладара буйнейшай дзяржавы , яй не пакутуе ад пачуцця 
уласнай абмежаванасф. \  ф  . ‘ ‘ ,
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Разам з Тахтамышам В1таут роб'щь паспяховыя паходы на Арду, у час аднаго з 
каторых войска ВКЛ выйшла да берагоу Чорнага мора. Згодна паданню, В1таут прыгнуу 
са скалы у мора I праплыу паловумтг, звярнуушыся на бераг. Тым самым ён паказау, 
што з гэтага часу Чорнае мора-належыць л ш нам . Вось яюм чынам межы ВКЛ 
распаусюдзтюя ад Балтыйскага да Чорнага мора. Але 12 жнуня 1399 г. ВДаут пацярпеу 
страшзнную паразу ад татарсюх ханау Ц(мура I Эдыгея на рацэ Ворскле.

Падводзячы вынжГ бДвы на Ворскле,трзба казаць, што гзта, безумоуна.была 
страшенная параза ВДаута.у вын!ку якой пацярпел! крах яго планы падпарадкавання 
вял!К1Х тэрыторый Усходняй Еуропы I АзН. Можна толью гадаць.што было б тады, кал: 
В'ггаут ■ атрымай бы перамогу. Але гэтага, на вялш жаль, не адбылося: Аднак тэты 
правая не спышу знешнепалДычную актыунасць уладара ВКЛ. ВДаут на сва1м шляху 
пераадолеу шмат цяжкасцей.таму яго характар у той час быу ваяушчы и ВДаут быу не 
схшены складаць зброю.-Усё ж таю яму прыйшлося адкласф рэал!зацыю сва!х амбщый 
на нейю час. . . - : - .

Напружанымгбыли адноаны з Ордзнам.У Жамойцн у 1401 г. пачалося паустанне 
супраць крыжакоу ,якое патаемна падтрымл1вау ВДаут .Тады у 1401-1404 гг..крыжаю 
здзейсн1Л1 некалью паходау на ВКЛ.' .

Пам1Ж Ордэнам I ВКЛ , а асабл'ва пам1ж'Ордэнам I Польшчай, юнавал! шматлшя - 
тэрытарыяльныя спрэчю.Таму ваеннае сутыкненне пам1Ж Ордэнам I Польшчай было 
непазбежным. КрыжакК жадалГ заручыцца падтрымкай ВДаута.але той падтрымау 
Польшчу. 06.08.1409 г. мапстр крыжакоу аб’яв!у вайну, грамата аб чым была уручана 
Ягайле 15.08.1409 г. Так распачалася “вялжая вайна” 1409-1411 гг. У снежн'| 1409 г. 
адбылася сустрэча ВДа$Да I Ягайлы у Берасцг, на якой быу рёспрацаваны план вайны 
супраць Ордэна. Планавалася аб'яднаным - войскам рушьгць на сталщу Ордэна- 
Мальбарк(Марыенбург) I зшшчыць вайсковыя алы крыжакоу у галоунай бДве. Увесь час 
далшеня 1410 г. абодва баю актыуна рыхтавалюя да вайны. • и -

30.06.1410 злучыл'юя войсю ВДа^Да I Ягайлы. - На пачатку ваенных дзеянняу крыжаю 
зраб1га 2 буйныя памылю: яны дазволш! злучыцца саюзным арм1ям, а потым I перайсц ; 
1м на ордэнскую тэрыторыю, у вышку чзго саюзшю разрабавал! шмат замкау гвёсак. ■ 
08.07. 1410: саюзнае войска уторгнулася- у Прусво. 15 лшеня адбылася адна з 
найбуйнейшых бДв Сярэднявечча, якая у нямецюх хронжах завецца Таненбергскай, у - 
беларусюх летапюах—Дубровенскай, а звычайна— Грундвальскай. Войска саюзшкау 
складалася з 91 харугвы: 51- Польшча( сюды уключаны 7 украгнск!х харугв I чэшсюя : 
атрады), 40- ВКЛ. Таксама ВДаугу был1 падначалены I татарсюя атрады, Крыжацкае т  
войска нал1чвала 51 харугву. Аб колькасф удзельшкау гэтай бгтвы з абодвух бакоу щуць 
шматлшя спрэчю, але звычайна'Л1чыцца, што. сакш ю  нал'|чвалИ0 тыс. воЫау, а )

- крыжаю—30 тыс. Славяне бшюя вельм! мужна, не саступаючы ш кроку. В!таут у гэтай -  
бпве: прадаманстравау свае лепшыя якасцк смеласць, мужнасць, вытрымку. Пасля ■ 
жорсткай сечы саюзнае войска атрымала поуную перамогу. Саюзшю на адлегласф 25-30 км 
праследавал! рыцарау. Крыжаю страцт! 18000 заб1тым1 I 14000 палонным!. Была ■ 
захоплена уся !х  артылерыя. Саюзнае войска страцша ад 1/3 да 1/5 сваёй колькасцг 
ВДаут патрабавау адразу рушыць на Мальбарк, аднак Ягайла не пагадзуся з гэтым. У ; 
вын1ку лДв1нска-польскае войска працягвала па даун1М славянсюм звычаю стаяць на : 
пол1 бДвы яшчэ 3 дн1. За тэты час новы мапстр крыжакоу Генрых фон Пляуэн паспеу 
умацаваць сваю сталщу. Час, каб канчаткова зшшчыць Ордэн, быу страчаны. Аднак 1 г 
без тага крыжаю ужо не здолеюць аднав!ць сваю магутнасць. ' - : ;  :

У  вышку 01.02.1411 г. у Торуш было заключана м!рнае пагадненне, па якому да 
ВДаута у пажыццёвае уладанне адыходз!ла Жмудзь(Жамойц1я), крыжаю павшны был! ; 
выплац|ць кантрыбуцыю у 100 тыс. коп пражсюх грошау, Добжынская зямля адыходзша ! 
да Польшчы, але Памор'е, Кулемская I М!хайлауская земл! заставался у Ордэна. ;
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02.10.1413 г. была падпюана Гарадзельская дамова, якая была' дыпламатычнай 
перамогай Вггаута, бо яна канчаткова скасоувала пэуны васал1тэт у адноанах ВКЛ да 
Польшчы,хоцьёнужодавол1 дауно быутольюфармальным.

■Тым часам лес вызначыу Виауту стацьчэшсюм каралём.Вось як тэта адбылося. 
Яшчэ у 1419 г. помер кароль Чэхи Венцаслау, I яга карону унаследавау к1раун1к 

[ Свяшчэннай Рымскай 1мперьп Жыпмонт I Люксембурга»—даун! вораг як-Втаута , так I 
| Ягайлы..Чэх1 паустал! супраць караля-немца, бо был1 незадаволены нямецюм застлем
• у Чэхи. Гэтым паустаннем »равал| чэшсюя рэфарматыры— гуаты, атрымаушыя сваю 
| назву ад 1мен1 свайга правадыра Яна Гуса. Спачатку чэшскую карону яны прапанавал!
I Ягайле, але ён баяуся пагаршзння адноан з Жыпмонтам I гадмов1уся ад яе. Тады 
I карона,Чэхи была прапанавана Внауту.. Той.канешне, не стау адмауляцца адтакога  
I падарунку лёсу.Вял!к! князь сам не мог ехаць у Чэх!ю, таму паслау туды у якасц! свайго 
‘ намеснпса Жыпмонта Карь1бутав1ча,; унука Альгерда, з ,5-тыс.войскам. Вщаць, Впаут,
I марыушы стаць каралём ВКЛ ,’быу не супраць паоыць некаторы час каралём Чэхи, тым 
: самым хоць у невялжай ступен! ажыццяуляючы сваю запаветную мару. Але хутка с'ггуацыя 
I змянтася. 27.09.1422 г. бы7 заключаны М1рны дагавор, паводле якога Ордэн адмауляуся

назаусёды на карысць ВКЛ ад Жамойцн, Судовн I амаль ад усёй зямлгяцвягау. 3 гэтага 
! моманту Жамойц1я канчаткова1 увайшла ^ склад ВКЛ. Папа Мэрфи V г  шператар 
1 Жыпмонт I вельм! непрязна ставшюя да В1таута з-за тага, што ен падтрымл1вау гуатау.
[ А без IX згоды было нельга. здзейснщь" запаветную мару ’ В1таута— зрао1ць : ВКЛ 
I каралеуствам. Таму В1таут загадау Жып'монту Карыбутав1чу паюнуць Чэх1ю. .
‘ У  цэлым, пал1тыка В|таута у дачыненн! да Тэутонскага ордзна прынесла яму вялшя 

после». Ордэн быу амапь зншчаны, шмат зямель , я ш  знаходзшюя некаторы час.пад 
I уладай крыжакоу, было далучана да ВКЛ., Пасля перамог над Ордэнам Впаут атрымау 

шмат славы па усёй Еуропе. - ... 7, , .  . , . . .
У  дачыненж да Залатой Арды Вггаугяшчэ у 141,1 г. здзейсшу туды пераможны паход 

, пасля якога назначыу яе юраун1ком хана Джэлаладз1на. Пасля гэтага амаль увесь .час 
; .. да смерц| Вггаута у Ардзе уладарыл! яга стауленн1м. Внаут супрацьстауляу адных 

татарск1хханаудруг1М,нёдаючын1комуз!хузвыацца.' * ' .
20-ыя гады XV ст. з’яуляюцца вяршыняй магутнасф Вггаута. Ён трымае моцную уладу 

: у сваёй дзяржаве, мае свайга нам е м к а  у Чэхи, у Ноугарадзе, у Разаш, у Залатой Ардзе. 
Виаут мае вял1»  уплыу на справы у Маскве, Польшчы, Валахи - Мазовп,-Яму шлюць 
падарунк! англ!йсю кароль гв1зантыйс»1мператар .Каб сцёшыцьславалюбства Виаута 
не хапала толь» вЫ искай кароны. I Вггауг, насуперак палякам , роб!ць пэуныя крок!, 
каб здзейсшць сваю мэту. ’ : ■- ’■ ' ’ •

; На студзень:1429 г. планавауся з’езд у Луцку, на яим адным з пытанняу павЫна было 
*: разглядаццат пытанне аб каранацьп В|таута. Але па прычыне супрафулення палякау на 
! чале з Ягайлай, мару Вггаута ажыццявщь не удалося.
, М1ж тым 1мператар Жыпмонт I паслау В!тауту карону. Аднак паля» паставш1 атрады на 
; мяжы , Гпаслы Тмператара не змагл) праехаць. Вггауг да канца жыцця спадзявауся на 
I ажыццяуленне сваёй мэты, але кал! ён ехау на канту Трою, здарыуся таи выпадах. Впаут 
; нечакана адчуу сябе дрэнна I упау з сядла,.атрымаушы пры гэтым моцныя пашкоджаннь 
: 27.10.1430 г. памёрвял!» князь Втауг. Так скончыу сваё жь1цце Вп-аут Вял!». ; ;  :

Вось таюм быу запаты век нашай лсгарьи, звязаны з 1менем В|таута. У  гэтай праць!
; знайшоу сваё "адлюстраванне увесь працяглы перыяд жыцця В|таута, было даследавана,
• яйм чынам ’змяняуся характер самаго В|таута пад уплывам розных_падзей. Мэтьгяго 
: знешняй'пал1тьга у дачыненн|'да усходнерусйх зямель цапкам ажыццяулены не был1, але 
; усё ж ён дасягнуу I у гэтым напрамку значных поспехау. Яго пал тыка у дачыненн! да краш 
: Усходняй I Заходняй Еуропы была яшчэ больш паспяховай. Ен быу сынам свайго_часу |

карыстауся сродкам!, уласц!вым1 той эпохе. Аднак В|таут.раб1у;амаль усе свае учынй, 
I асабл1ва у другой палове свайго жыцця , »руючыся тнтарэСам1 дзяржавы. В1таут шмат 

зраб|у дзеля магутнасц! I славы нашай дзяржавы; за што заслугоувае ад нашчадкау 
•; вялжай пашаны.
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