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1575 г. Іван Грозны , парушаючы ўмовы замірэньня, заняў польскую 1
Пярну, а за два гады — усю Л івонію да самай Д зьвіны . У польскіх руках
засталася толькі Р ы га, а швэды ўтры млівалі Т алін. Яшчэ ніколі маскоўская дзяржава не здабы вала такіх посьпехаў у Інфлянцкай вайне, якая вялася гадамі.
11 жніўня 1579 г. пад Полацкам стала армія Сьцяпана Батуры , пачы наючы
20-дзённую аблогу, якая скончы лася ўзяцьцем адной з найбольшы х крэпасьцяў
на Д зьвіне. Гэта бы ў кульмін ацы йны момант перша й сяро д трох маскоў скіх
кампа ніяў, які я бы лі з аплянаван ы я за цар аваньне г этага ка раля. Узя цьце Полацку польска-літоўскай арміяй было першым сур’ёзны м посьпехам у змаганьні
з Масковіяй. Яно дазволіла адрэзаць Л івонію ад маскоўскай дзяржавы і адолець
моц Івана IV Грознага.
Аблога Полацку заслугоўвае ўвагі зь некалькіх пры чы наў. Па-першае, толькі
тут напоўніцу праявілася дзейснасьць рэформаў Сьцяпана Батуры , ініцы яваны х у галіне польскай ваеннай справы . Па-другое, кампанія зьвяртае на сябе
ўвагу мэтады чнасьцю і страннасьцю ня толькі ўсёй ваеннай падры хтоўкі, але і
хуткім і эфэкты ўны м заканчэньнем ваенны х дзеяньняў. На галоўны м ваенны м
тэатры праводзіліся толькі абложныя баі, у якіх значную баяздольнасьць праяўлялі пяхота і арты леры я. Коньніца служы ла ў гэты м вы падку для абарончы х і
ды вэрсійна-вы ведчых дзеяньняў, што бы ло рэдкасьцю ў ранейшы м змаганьні з
Масковіяй.
Першы паход Батуры супраць Масковіі ўжо мае сваю шы рокую літаратуру, у
ты м ліку асобны гістары чны нары с аўтарства К. Гурскага і меншы арты кул у
«En cyklopedii Wojsk owej»2 . Нары с усіх трох кампаній Батуры даў О. Л яскоўскі 3 .
Ваенны я высілкі Р эчы Паспалітай і ўся вайсковая падрыхтоўка да кампаніі 1579 г.
вядомы я дзякуючы грунтоўны м дасьледаваньням Г. Катарскага 4 . Астатнія дасьледаваньні, цы таваныя ў кнізе, бы лі зьмешчаны ў шырэйшы х працах з гісторы і ваеннай справы або ў біяграфіях Батуры , таму яны зь неабходнасьці маюць

З годна з прынятай у польскай гістарыяграф іі традыцыяй, аўтар паўсюль у гэтай кнізе ўжывае
тэрмін «польскі» не ў этнічным значэньні, а як «прыналежны Р эчы П аспалітай». (Заўв. рэд.)
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Górski K. Pierwsza wojna Rzeczypospolitej z Wielkiem Księstwem Moskiewskiem za Batorego. Biblioteka
Warszawska. T. II. 1892. S. 93—117; Encyklopedia wojskowa / Red. O. Laskowski. T. VI. Warszawa 1937.
S. 662—664.
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Transylvanie. — Cracovie, 1935.
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Kotarski H. Wojsko pol sko-litewskie pod czas wojny inflanckiej 15 76—1582. Sprawy organizacyjne.
Cz. I — II // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. T. XVI. 1970. S. 64—123; cz. II. T. XVII. 1971.
S. 51—124.
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агульны характар. Увагі заслугоўвае тут перадусім праца К. Алейніка, якая паказвае караля ў аспэкце яго вайсковай дзейнасьці 5 .
Р асейскія гісторы кі дагэтуль надавалі значна больш увагі ўзяцьцю Полацку
Іванам Грозны м у 1563 г., чы м адваёве гораду Сьцяпанам Батурам у 1579 г.
Першы м шы рэй апісаў пераможную кампанію Батуры М. Карамзін, не шкадуючы пры гэтым кры ты чны х заўвагаў на адрас цара 6 . Найбольш увагі полацкаму паходу 1579 г. надаў В. Навадворскі — польскі гісторы к мяжы ХІХ—ХХ стст.,
які пісаў большасьць сваіх прац па-расейску7 . У СССР тэматы ка, зьвязаная з
аблогай Полацку Батурам, не карысталася надта вялікай папулярнасьцю, і толькі
нядаўна да яе вярнуліся беларускія гісторы кі 8 .
Сярод шматлікіх кры ніцаў, пры сьвечаны х полацкаму паходу, на першы м
месцы трэба назваць афіцы йны я рэляцы і, зроблены я на даручэньне караля:
«E dict u m Regiu m de su pplicat ion ibu s ob capt am Polociam» і «Rer u m post capt am
P оlociam cont r a Moscu m gest um nar r atio»9 . Хоць яны былі створаны я для патрэбаў ваеннай прапаганды , сьцісласьць зьместу і празры стасьць гэты х рэляцы й
робіць іх вартай вялікага даверу кры ніцай.
Наступная каштоўная кры ніца да гісторы і Полацку — працы Я. Бельскага
(прадаўжальніка і вы даўца твораў свайго бацькі М. Бельскага), М. Стры йкоўскага і Р . Гайдэнштайна. Бельскі, удзельнік полацкай кампаніі, зьмясьціў у сваёй працы , якая працягвала справу бацькі, багата падрабязнасьцяў аблогі 10 . Гайдэнштайн, хоць і ня бы ў пад Полацкам, але празь Яна З амойскага меў доступ да
каралеўскай канцы ляры і і шэрагу невядомы х нам дакумэнтаў. Акрамя таго, ён
карыстаўся працай Бельскага 11 . Т аксама Стры йкоўскі хоць і бы ў духоўнай асобай, але ў маладосьці запазнаўся з ваеннай службай, і кары стаўся ў сваёй працы
многімі кры ніцамі і рэляцы ямі ўдзельнікаў аблогі 12 . Пэўны я зьвесткі, якія дапаўняюць гісторы ю аблогі Полацку, даюць таксама іншы я польскія і іншаземны я рэляцы і, а з расейскіх кры ніцаў — перадусім афіцы йная «Р азрядная кни-

Olejnik K. Stefan Batory 1533—1586. — Warszawa, 1988.
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Адраджэнне. Гістарычны альманах. Вып. 1. Мінск, 1995. С. 61—82. Барацьбу за П олацак таксама
вывучалі Д. Аляксандраў і Д. Валохін; на жаль, зь іх вялікай працы апублікаваны дагэтуль толькі
ф рагмэнт, прысьвечаны аблозе 1563 г.
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га»13 . З атое можна цалкам абмінуць працу А. Гваньіні, якая ёсьць кампіляцы яй
Стры йкоўскага і іншы х аўтараў.
З агана ўсіх кры ніцаў пра аблогу Полацку ў 1579 г. — гэта невялікая колькасьць названых у іх датаў. Д агэтуль ня знойдзена ніводнага ды яры юшу аблогі
крэпасьці, у якім пасьлядоўна паказваліся б дні барацьбы . Т а му і сну е вя лі кі
за зо р па мі ж п адзеям і 12 жн іў ня і па дп ал ам у мац ав ан ьн яў Верхняга з ам ку
29 жніўня. Безумоўна, вядома, якія дзеяньні рабіліся цягам ты х 16 дзён, але мы
ня ў стане адпаведна ўпарадкаваць іх.
Р эканструкцы я аблогі не бы ла б магчы мая без сучасны х гравюраў і плянаў.
Гравюры ХVI ст., зразумела, адрозьніваюцца ад сучасны х мапаў, аднак ілюструюць уклад умацаваньняў, ляндшафт мясцовасьці, разьмяшчэньне войскаў і нават стараюцца плясты чна паказаць ключавы я моманты бітвы . Асноўны я візуальны я кры ніцы да аблогі Полацку ўжо бы лі вы кары станы гісторы камі ХІХ ст.
У апошні час намаганьнямі С. Александровіча бы ло вы яўлена некалькі новы х
плянаў, якія дазваляюць заўважы ць шмат фактаў, якія дагэтуль абміналіся пры
апісань ні бітвы за П олацак 14 . Т олькі супастаўленьне візуальн ы х кры ніц зь
пісьмовымі сьведчаньнямі дазваляе ў меру поўна аднавіць хаду аблогі Полацку
ў 1579 г.

ÀÐÌ²ß ²ÂÀÍÀ ²V ÃÐÎÇÍÀÃÀ
У сярэдзіне ХVI ст. Іван ІV Грозны загадаў вы даць шэраг распараджэньняў,
якія мусілі ўмацаваць колькасьць і спраўнасьць узброеных сілаў маскоўскай дзяржавы . У вы падку вайны служы ць у войску бы лі абавязаны прадстаўнікі амаль
усіх пластоў грамадзтва. Асноўнай катэгоры яй насельніцтва, якая фармавала
армію, бы лі, як і даўней, фэадалы : баяры , «дваране» і «баярскія дзеці». Баяры
бы лі ўладальнікамі вялікіх спадчы нны х землеўладаньняў, і большасьць зь іх
утварала стан, які адпавядаў родавай ары стакраты і на захадзе Эўропы . Яны
засяроджвалі ў сваіх руках амаль усе годнасьці і дзяржаўны я пасады , а самы я
значны я зь іх засядалі ў баярскай думе, якая была дарадчым органам цара. «Дваране» — гэта сярэдні фэадальны пласт, як бы «новая знаць», пачаткі якой сягалі
ХІV ст. У той час рускія князі і баяры пачалі надзяляць зямлёй сваіх дваранаў і
ўраднікаў, што з часам пры вяло да вы лучэньня гэтай спэцы фічнай групы фэадалаў. У сваю чаргу «баярскія дзеці» — гэта фэадалы ніжэйшага рангу, цесна

Р азрядная книга 1475—1605 / Р ед. Б. И . Богданов. T. III. Ч . 1. — Москва, 1984.
Alexandrowicz S. Nowe źródło ikonograficzne do oblężenia Połocka w 1579 r. // Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej. R. XIX. 1971. S. 3—29; Ё н жа: Źródła kartograficzne do wyprawy połockiej Stefana
Batorego roku 1579 // Od armii komputowej do narodowej (XV˛—XX w.) / Red. Z. Karpus i W. Rezmer.
Toruń, 1998. S. 17—43; гл. таксама: Белы А. П олацк у нямецкіх «Лятучых лістках» XVI ст. Інф лянцкая вайна на старонках першых еўрапейскіх газет // Спадчына. № 6. 1997. С. 213—219.
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