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“В.З.” послуговувалися у 17 ст. і.Галятовський, а.радивиловський та інші 
українські письменники і проповідники. В україні збірка продовжувала 
користуватися популярністю також у 18 – першій пол. 19 ст., коли чимало 
сюжетів з неї перейшло в усну народну творчість, лубочну літературу. 

літ.: Гудзий Н.к. к вопросу о переводах из “Великого зерцала” в Юго-
Западной руси. – к., 1913; Білецький о. Хрестоматія давньої української 
літератури. – к., 1976.

м.м.Варварцев.

велике князівство литовське (велике князівство литов-
ське, руське й жемайтійське) – державне утворення, що постало в По-
німанні у 13 ст. на основі союзу литовських князів (фіксується Галицько-
Волинським літописом під 1219). Засновником вважають князя міндовга, 
який приєднав до литви Чорну русь і був урочисто коронований (1253) у 
Новгородку (центр Чорної русі; сучасне м.Новогрудок, Білорусь). 

Фактором, що прискорив формування литовської держави, стала агре-
сія німецьких рицарів-хрестоносців, які виступали під гаслом християні-
зації язичників-литовців. Швидкому й інтенсивному зростанню її сприяв 
занепад давньоруських князівств, спричинений навалою Батия (співвід-
ношення східно-слов'янських та власне литовських земель у складі кня-
зівства 1341 було 2,5:1, 1430 – 12:1). основний масив українських земель 
приєднано до литви за князювання ольгерда. як хронологія, так і харак-
тер цього приєднання й досі залишаються дискусійними. Наявний у ньому 
елемент загарбання іноді мінімізують антиординським спрямуванням ли-
товської політики та її традиціоналізмом. Ближчою до історичних реалій 
є думка про договірну природу взаємин між володарями литви та Золотої 
орди, наслідком чого стало створення литовсько-татарського кондоміні-
уму (сумісного володіння), який проіснував до кінця 90-х рр. 14 ст. Про 
характер взаємин між слов'янським населенням і литовськими князями 
на початковому етапі литовської експансії фактичні відомості практично 
відсутні. Втім, ці взаємини, очевидно, не були конфронтаційними з огляду 
на те, що в устрої молодої держави домінували руські мовно-культурні й 
суспільно-політичні традиції. Політичний устрій литви у 14 ст. мав риси 
діархії – співправління володарів, які княжили у Вільно (нині Вільнюс) і 
троках (нині м.тракай, литва); лише наприкінці 14 ст. за Вільно закріпив-
ся статус столичного міста.

Переломним моментом в історії великого князівства стало укладення 
князем ягайлом кревської унії 1385, якою передбачалося приєднання 
його до складу корони Польської та перехід у католицтво ягайла і всіх 
мешканців литви. Згідно з її умовами, у лютому 1386 ягайло охрестився 
й став польським королем; невдовзі було здійснено християнізацію лит-
ви – останньої язичницької країни в Європі (за винятком Жемайтії, яку 
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окатоличено лише 1413). однак основний пункт кревського акта про при-
єднання не був реалізований: князівство не втратило політичної самостій-
ності. князь Вітовт за острівською угодою 1392 став намісником ягайла у 
литві, а з 1395 почав використовувати титул великого князя литовського. 
Вітовт прагнув цілковитої незалежності своєї держави, однак після пораз-
ки у битві 12 серпня 1399 на р.Ворскла мусив відновити унію з Польщею. 
За Віленсько-радомською унією 1401 його визнано довічним правителем 
литви; лише зі смертю Вітовта мало відбутися повне приєднання князів-
ства, передбачене актом кревської унії. тим часом консолідація військо-
вих сил Польщі й литви забезпечила перемогу над німецькими рицарями-
хрестоносцями у Грюнвальдській битві 1410. Поразка хрестоносців спри-
яла зростанню престижу та амбіцій Вітовта, що знайшло свій вияв у Го-
родельській унії 1413, за якою ягайло погодився на існування Вкл як 
автономного політичного організму. Водночас акт польсько-литовської 
унії поклав початок уніфікації суспільно-політичних інституцій Польщі 
й литви (утворення воєводств і каштеляній, поширення на литовське бо-
ярство системи польських гербів тощо). Чинність Городельської унії було 
підтверджено після смерті Вітовта, коли правителем став свидригайло 
ольгердович (1430). однак це не поклало край міжусобним конфліктам: 
після замаху на свидригайла (у ніч з 31 серпня на 1 вересня 1432) його 
владу узурпував сигізмунд кейстутович, який також став жертвою змови 
20 березня 1440. ситуація в країні стабілізувалася за часів великого князя 
казимира іV ягеллончика, який 1447 отримав ще й польську корону. За 
його правління утвердилася династія ягеллонів.

Після смерті казимира іV персональну унію Польщі й литви було 
розірвано: великим князем литовським став олександр казимирович, а 
польським королем – його брат ян і ольбрахт. 1501, після смерті остан-
нього, обидві держави знову з'єдналися. це відбувалося й за наступників 
олександра – сигізмунда і та сигізмунда іі августа. однак і за єдиного 
володаря аж до самої люблінської унії 1569 Вкл і корона Польська фак-
тично залишалися двома окремими політичними утвореннями. На сеймі 
в любліні (10 січня – 12 серпня 1569) вони об'єднались у річ Посполиту, 
що означало завершення унійних змагань, започаткованих у крево 1385. 
Згідно з актом від 1 липня 1569, Польща й литва злилися воєдино й надалі 
мали управлятись одним загальнообраним володарем, який коронувався 
у кракові як польський король і великий князь литовський. князівство 
втратило не лише право на власні сейми та зовнішні зносини, а й будь-
яке політичне значення, хоч і зберегло елементи державної окремішності 
у вигляді власної адміністративної та фінансової системи, армії, урядів, за-
конодавства.

українські землі в складі Вкл спочатку користувалися широкою авто-
номією, зовнішнім виявом якої було карбування власної монети на київ-
щині й Новгород-сіверщині в останній третині 15 ст. елементи централі-
зації, які набрали сили в політиці Вітовта в 90-ті рр. 14 ст., не призвели до 
викорінення традицій удільності: литовська держава і в 15-16 ст. будува-
лося на основі територіально-федеративного принципу, а низка тогочас-
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них “земель” користувалася власним правом, закріпленим у спеціальних 
привілеях, що фіксували норми Вітовтової доби. Наприкінці 15 ст. руські 
землі литви стали об'єктом претензій з боку Великого князівства мос-
ковського, володарі якого заявляли права на давньоруську територіальну 
спадщину, посилаючись на генеалогічний зв'язок із давніми київськими 
князями – рюриковичами. ідеологічне протистоянння переросло в серію 
виснажливих війн (1500-03, 1507-08, 1512-22, 1534-37), наслідком яких 
був, зокрема, перехід сіверщини під владу російської держави (фактич-
но – 1503, юридично – 1508). антитезою московським територіальним 
претензіям стали теорії польських політиків про право Польщі на руські 
землі, які, згідно з цими теоріями, нібито здавна входили до складу корони 
Польської. На цій підставі до Польщі було приєднано Підляшшя, Волинь, 
київщину та Брацлавщину (березень – червень 1569), що стало можли-
вим як через послаблення литовського князівства, втягнутого в лівонську 
війну 1558-1583, так і через байдужість української еліти, яка задоволь-
нилася виконанням своїх мінімальних вимог – збереженням станових 
привілеїв, свободи віросповідання, вживання руської мови в офіційному 
діловодстві.

українське населення князівства не зазнавало значних утисків на ре-
лігійному грунті, литовські володарі були толерантними до православ'я 
(посилання на релігійні утиски як на причину переходу на бік москви 
князів Шем'ячичів і можайських (1500) або повстання кн. м.Глинського 
(1508), а також чутки про намагання насильно покатоличити в ті часи 
русь не витримують критики). темпи поширення католицизму на східно-
слов'янських теренах литви були досить незначні, а утвердження тут 
Флорентійської церковної унії 1439 певною мірою формальне, хоч саме 
воно спровокувало розкол у київській митрополії (1460). Новостворена 
після розколу митрополія, що об'єднувала литовсько-руські й галицькі 
єпископії, з 1467 знову опинилася під контролем константинопольського 
патріархату. особливістю литви було широке втручання світських осіб у 
життя православної церкви (т. зв. право патронату). Правова сфера у краї-
ні регламентувалася судебником казимира іV 1468 і литовськими стату-
тами 1529 і 1566. створені у цей час правові норми зберігали свою дієвість 
до 19 ст.

основний масив документальних джерел з історії Вкл зберігся у скла-
ді литовської метрики – архіві литовської державної канцелярії. із то-
гочасних оповідних джерел найбільший інтерес становлять білорусько-
литовські літописи.

літ.: любавский м.к. областное деление и местное управление 
литовско-русского государства ко времени издания Первого литовского 
статута. – м., 1892; леонтович Ф.и. очерки истории литовско-русского 
права: образование территории литовского государства. – сПб., 1894; лю-
бавский м.к. литовско-русский сейм. – м., 1900; максимейко Н.а. сеймы 
литовско-русского государства до люблинской унии 1569 г. – Х., 1902; 
довнар-Запольский м.В. Государственное хозяйство Великого  княжества 
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литовского при ягелло. – к., 1910; любавский м.к. очерк истории 
литовско-русского государства до люблинской унии включительно. – 
м., 1910; лаппо и.и. Великое княжество литовское во второй половине 
16 столетия: литовско-русский повет и его сеймик. – Юрьев, 1911; Пиче-
та В.и. история литовского государства до люблинской унии. – Виль-
но, 1921; Пресняков а.е. лекции по русской истории. – м., 1939, т.2, ч. 1.; 
Пашуто В.т. образование литовского государства. – м., 1959; Шабульдо 
Ф.м. Земли Юго-Западной руси в составе Великого княжества литовско-
го. – к., 1987; дворниченко а.Ю. русские земли Великого княжества ли-
товского (до начала ХVі века): очерки истории общины, сословий, госу-
дарственности. – сПб., 1993; Грушевський м. історія україни-руси. – к., 
1993–95, т. 4–6; Бычкова м.е. русское государство и Великое княжество 
литовское с конца ХV в. до 1569 г.: опыт сравнительно-исторического 
изучения политического строя. – м., 1996; русина о.В. україна під тата-
рами і литвою. – к., 1998.

о.В.русина.

велике князівство рУське – державне утворення, що охоплю-
вало землі київського воєводства, Брацлавського воєводства та Чернігів-
ського воєводства, проголошене Гадяцьким договором 1658. Підлягало 
верховній владі польського короля на правах федеративної частини; ра-
зом з короною Польською та Великим князівством литовським утворю-
вало річ Посполиту трьох народів. Вища законодавча влада на території 
Вкр належала виборному парламентові – Національним зборам, а вища 
виконавча – пожиттєво обраному українськими станами і затвердженому 
королем гетьману, який виступав одночасно київським воєводою, першим 
сенатором князівства і старостою чигиринським. Під його командуванням 
перебували також збройні сили, що нараховували 60 тис. козаків (за піз-
нішими таємними домовленостями сторін та постановою сейму 1659 – 30 
тис.) і 10 тис. найманого війська. як і у Великому князівстві литовсько-
му, тут встановлювалися державні посади канцлера, маршалка, підскарбія; 
формувався вищий судовий трибунал. Вкр отримувало право карбувати 
власну монету та вести самостійну внутрішню політику, однак право на 
зовнішньо-політичну діяльність Гадяцьким договором 1658 не передбача-
лося. сенаторські посади мали право обіймати лише представники право-
славної шляхти. На його території, як і в усій речі Посполитій, церковна 
унія підлягала ліквідації, а церковне майно, захоплене раніше унійцями, 
поверненню православній церкві. Польським військам заборонялося розт-
ашовуватися на землях Вкр. Під час воєн польські війська вводилися на 
територію князівства за погодженням з гетьманом і перебували під його 
командуванням.

уже після підписання Гадяцького договору 1658 українське керівництво 
прагнуло розширити території Вкр за рахунок введення до його складу 


