
ДЗЯРЖАВА 1 ПРАВ А  

Аляксандр ГРУША 

Наступствы зацвярджэння дакументальнай 

пiсьменнасцi у Вялiкiм Княстве Лiтоускiм: 

стваральнiкi дакументау i архiвы 
у канцы XIV- першай трэцi XVI ст. 

З'яуленне i засваенне усялякай тэхналогii мае наступствы для грамадства. Яны могуць 

мець розны маштаб i глыбiню, але адназначна яны мяняюць склад грамадства i акаляючы 

свет, фармiруюць новыя вiды дзейнасцi i звычкi. Дакументальная пiсьменнасць -

гэта таксама тэхналогiя. Памнажэнне вiдау i разнавiднасцяу прававой пiсьменнасцi, 

пераутварэнне пiсьмовых практык у сiстэматычныя, развiццё пiсьмовага справаводства 

адкрылi сферу прафесiйнай працы па вытворчасцi дакументау, выклiкалi да дзейнасцi 

спецыялiстау i уста новы, звязаныя з гэтай вытворчасцю. 3 'яуленне пiсьмовай дакументацыi 

прывяло да трансфармацыi формау, сродкау i спосабау захавання i перадачы iнфармацыi. 

Узнiклi архiвы пiсьмовай дакументацыi. Што уяулялi сабой спецыялiсты i установы, 

звязаныя з вытворчасцю дакументау у Вялiкiм Княстве Лiтоускiм? Як можна класiфiкаваць 

архiвы i ix матэрыялы у ВКЛ? Якай была колькасць дакументау, якiя захоувалiся у гэтых 

архiвах, якiм быу узрост дадзеных дакументау, дзе i у якiх умовах яны захоувалiся? 

Пiсцы i канцылярыi. Пiсец быу галоуным тэх
нолагам пiсьменнасцi, ключавой постаццю у выданнi 
дакумента. Пiсцу належала ведаць, як складаць тэкст 
дакумента той цi iншай разнавiднасцi, дзе i як прыма
цоуваць пячатку. Пад яго наглядам знаходзiлася, вiда
ць, i працэдура выдачы дакумента. Ён павiнен быу, у 
прыватнасцi, ведаць аб тым, на якiм этапе заключэн
ня дагавора рыхтаваць дакумент. У яго абавязкi магло 
уваходзiць i абвяшчэнне зместу дакумента. 

Першапачаткова пiсцы паходзiлi з асяроддзя ду
хавенства - са святароу i дзякау* (пераважна апош
нiх). Вiдавочна, найбольш раннi вiд дзейнасцi дзякау 
у галiне дакументавання - складанне i перапiсванне 
духоуных i укладных грамат. Адзначым, што практы-

ГРУША Аляксандр /ванавiч. 

ка прыцягнення асоб духоунага звання да падрых
тоукi дадзеных разнавiднасцяу дакументау захоува
лася i пазней. 

Калi першапачаткова царкоуныя дзякi служылi 
пяром Богу, то у далейшым яны сталi удзельнiчаць у 
рашэннi грамадскiх задач свецкай улады i яе падда
ных. Гэты факт узаемадзеяння царквы i свецкiх асоб 
выразна абазначыу новую з'яву у жыццi грамадства. 
Пiсьменнасць пераадолела рэлiгiйную сферу, вый
шла з абсягу, падначаленаму царкве, адбылося яе 

* Дзяк, дыякан - прадстаунiк нiжэйшага духоунага чы
ну, якi служыу пры царкве, памочнiк святара. Ён чытау Еван
гелле, кадзiу ладан, сачыу за парадкам i набажэнскiм чы
нам, займауся перапiсваннем кнiг. 

Дырэктар Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэмii навук 

Беларусi, кандыдат гiстарычных навук, дацэнт. Нарадзiуся у 1973 г. у Гродна. У 1996 г. 

закончыу Беларускi дзяржауны педагагiчны унiверсiтэт iмя Максiма Танка, у 1999 г. -

аспiрантуру пры /нстытуце гiсторыi НАН Беларусi. Лаурэат прэмii Нацыянальнай акадэмii 

навук Беларусi для маладых вучоных за цыкл прац па методыцы выдання гiстарычных крынiц 

i за выданне кнiг Метрыкi Вялiкага Княства Лiтоускага (2003 г.). Аутар трах манаграфiй, 

двух вучэбных дапаможнiкау, больш за 80 навуковых артыкулау, аутар-складальнiк 

метадычных рэкамендацый па публiкацыi рукапiсных актавых кiрылiчных крынiц перыяду 

ВКЛ. Падрыхтавау да друку тры кнiгi Метрыкi Вялiкага Княства Лiтоускага. 
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----1: ДЗЯРЖАВА I ПРАВА 7-----
уварванне у сферу свецкiх практык. Святары i дзякi 
сталi папауняць кола пiсцоу князёу-суверэнау. Прак
тыка актыунага прыцягнення да абслугоування iнтарэ
сау свецкай у лады асоб духоунага звання -дзякау
вызнач ыла найстарэйшае найменне работнiкау 
княжых канцылярый, прафесii пiсца - дзяк (неза
лежна ад таго, быу ён свецкай або духоунай асобай). 

Вышэй iшла гаворка аб праваслауным духавен
стве. З'яуленне на землях ВКЛ каталiцкага касцёла 
зрабiла i яго прадстаунiкоу аднымi з галоуных кары
стальнiкау тэхналогii пiсьменнасцi. Каталiцкiя свята
ры, якiя прыйшлi з Польшчы, прывялi з сабой i "пра
фесiйных" пiсцоу. Так, пры вiленскiм бiскупе, па усiм 
вiдаць, ужо з першых гадоу iснавання яго двара (у 
канцы XIV ст.) дзейнiчау публiчны натарый - Мiка
лай сын Мiкалая з Кракава, якi, вiдавочна, з'яуляуся 
адначасова пiсарам (натарыем) Вiленскага места 1. 

Калi гаварьщь аб дзяржауным узроунi арганiза
цыi працы па выданнi дакументау, то трэба адрознi
ваць наступныя тыпы гэтай арганiзацыi. Першы тып. 

Правiцель мог выдаваць дакументы, не маючы спе
цыяльнай установы па ix падрыхтоуцы i нават асобных 
спецыялiстау для выканання дадзенага вiду працы у 
сваiм апараце кiравання. Яе маглi выконваць спецы
яльна прыцягнутыя для гэтага асобы, у тым лiку з боку 
контрагента. Другi тып. Правiцель мог распараджац
ца асобнымi спецыялiстамi, якiя выконвалi час ад ча
су пазначаны вiд працы. Гэта мог быць адзiн спецыя
лiст, ix магло быць некалькi i больш. Трэба адрознiваць 
гэты тып арганiзацыi ад трэцяга яе тыпу- канцыля
рыi. Апошняя мае на увазе наяунасць групы службо
вых асоб, якiя дзейнiчалi пастаянна, прафесiяналау, 
аб'яднаных рашэннем агульных задач, што дзейнiчалi 
па прынцыпе падзелу працы i субардынацыi. Заува
жым, што не трэба перабольшваць значэнне знешнiх 
адносiн правiцеля ва узнiкненнi канцылярыi. Неабход
насць падрыхтоукi вялiкага аб'ёму карэспандэнцыi i 
вялiкай колькасцi мiждзяржауных дагаворау не вяло 
да з'яулення названай установы. Стацыянарная кан
цылярыя паустала тады, калi правiцель стау адчуваць 
патрэбу у сiстэматычным зацвярджэннi дагаварных 
адносiн пры дапамозе дакументау з самымi шмат
лiкiмi i актыунымi контрагентамi - сваiмi падданымi. 

Канцылярыi вялiкiх князёу лiтоускiх. Узнiкнен
не вялiкакняжацкай канцылярыi адносiцца да часу 
праулення Вiтаута ( 1392-1430). Яна узнiкла як вынiк 
iнстытуцыяналiзацыi яга двара. Яе арганiзацыйная 
аснова - сiнтэз узорау, адны з якiх былi запазыча
ныя на Захадзе (Польшча, Тэутонскi ордэн), iншыя -
у паду ладных Вiтаута "русiнау". Даследчыкi указваю
ць на асабiсты характар гэтай канцылярыi. Яна распа
лася пасля смерцi Вiтаута. Гэта не толькi адлюстроу
вае дамiнуючы тып адносiн памiж правiцелем i падда
нымi у маладой дзяржаве, заснаваны на мiжасабовых 
сувязях, але таксама сведчыць аб тым, што iснаван
не дадзенай канцылярыi было абумоулена у вышэй
шай ступенi яе дзейнасцю, звязанай з рашэннем за
дач часовага -палiтычнага - характару, а менавiта 
падрыхтоукай прыватнай i дыпламатычнай карэспан-

дэнцыi. Склад супрацоунiкау гэтай канцылярыi быу 
мала прыдатны для наступных вялiкiх князёу. 

У перыяд праулення Казiмiра ( 1440-1492), вiда
вочна, канчаткова замацавалася моуная дыферэн
цыяцыя "рускiх" nicapay i "лацiнскiх" nicapay або са
кратароу. Пры Казiмiры "рускiя" пiсары адкрылi свой 
патэнцыял. Гэтыя пiсары рыхтавалi дакументы на мо
ве, якая мела пiсьмовую традыцыю i была зразуме
лая без перакладу для асноунай масы насельнiцтва 
дзяржавы. Тут важна наступнае. Дзейнасць "рускiх" 
nicapay была арыентаваная на падрыхтоуку дакумен
тау, якiя рэгулявалi не знешнiя, а унутраныя адносiны. 
Правiцелю сталi патрэбныя не толькi i на ват не столькi 
дыпламаты, колькi спецыялiсты, што умелi б арганiза
ваць працу па рэгулярным выпуску вялiкай колькасцi 
тыпавых дакументау. Гэтым уменням i павiнен быу ад
павядаць штат "рускiх" nicapay. Тая iстотная перава
га, якая аддавалася у ВКЛ у 1440-х гг. - першай па
лове XVI ст. у рашэннi унутраных спрау "рускаму" да
кументу, зрабiла "рускую канцылярыю" самай вялiкай 
па колькасцi nicapay. Да рэарганiзацыi канцылярыi у 
1516 г. i у 1522-1523 гг. колькасць "рускiх" nicapay 
пераузыходзiла колькасць "лацiнскiх" у два разы2

• 

Значнасць працы nicapay адбiлася на ix стату
се i сацыяльным становiшчы. Назiраецца рост гэта
га статусу. Пры Казiмiры ён праявiуся, па-першае, ва 
ужываннi з боку цэнтральных у лад у адносiнах да ni
capay тытула "пан"; па-другое, у павелiчэннi у nica
pay колькасцi i памерау зямельных дараванняу; па
трэцяе, у з'яуленнi у ix сродкау для куплi буйных ула
данняу; па-чацвёртае, у сумяшчэннi nicapaмi пасад 
намеснiкау-дзяржауцау (кiраунiкi невялiкiх судовых, 
ваенных i тэрытарыяльна-адмiнiстрацыйных адзi
нак). Узрастаючы прэстыж гаспадарскай службы ni
capa зрабiу гэтую пасаду наследнай. Такой яна ста
ла пры Казiмiры i заставалася пры наступных вялiкiх 
князях-Аляксандры (1440-1492) iЖыгiмонце I Ста
рым ( 1506-1548). Наследны характар службы давау 
магчымасць прадстаунiкам "прафесiйнай дынастыi" 
канцэнтраваць уладаннi. Рост службовага i прафесiй
нага статусу nicapay, распачаты пры Казiмiры, у да
лейшым - пры Аляксандры i Жыгiмонце - з'яуляуся 
няухiльным. Ён быу абумоулены, у прыватнасцi, вы
сокiмi асабiстымi i дзелавымi якасцямi nicapay. Па
саду пiсара шукалi, як правiла, асобы нязнатныя, 
але надзеленыя вялiкiмi амбiцыямi i талентамi. Яны 
звярталi на сябе увагу людзей багатых, уплывовых, 
вялiкага князя, якiя садзейнiчалi ix узвышэнню. Пiса
ры вялiкiх князёу Аляксандра i Жыгiмонта I Старога 
распараджалiся буйнымi сумамi грошай. Пры апош
нiм звесткi аб выслугах i iншых зямельных набытках 
пiсарау з'яуляюцца пастаяннымi i рэгулярнымi. Калi 
пры Казiмiры толькi асобныя пiсары прызначалiся на 
пасады намеснiкау-дзяржауцау, то пры Аляксандры i 
Жыгiмонце гэтыя прызначэннi набылi шырокi маштаб. 
Намеснiкамi-дзяржауцамi з'яулялiся амаль усе пiса
ры. Пры гэтых правiцелях рост статусу пiсарау кан
цылярыi ВКЛ выразiуся у прасоуваннi ix на больш вы
сокiя пасады. Служба nicapa павысiлася у статусе, з 
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/л. 1. [1437 г.] снежня 22. Кiеу. - Прывiлей вялiкага князя Свiдрыгайлы уладыку армянскаму на с. Цэпарава 

каля г. Луцк "вечно и непорушно и на веки". Muzeum narodowe w Krakowie - BiЫioteka ksiqzqt Czartoryskich 
(Нацыянальны музей у Кракаве - Бiблiятэка князёу Чартарыйскiх). Perg. 478. Пергамен). 

пэунага часу яна адкрыла шырокiя перспектывы для 

кар'ернага росту. 

Убаку ад працэсу фармiравання бюракратычных 

iнстанцый не засталiся i паусуверэнныя князi. Так, 

нам мала што вядома аб канцылярыi Свiдрыгайлы як 

вялiкага князя лiтоускага. Затое крынiцы данеслi да 

нас факты, якiя сведчаць аб тым, што Свiдрыгайла, 

страцiушы вялiкае княжанне лiтоускае, але захоува

ючы уладу у некаторых пауднёвых рэгiёнах ВКЛ, ак

тыуна выдавау прававыя дакументы ( гл. iл. 1). Цэнтр 

дзелавой пiсьменнасцi, што дзейнiчау пры Свiдры

гайле, быу, вiдавочна, уладкаваны па узоры канцы

лярыi польскага караля. Але нам нiчога невядома 

аб субардынацыi унутры гэтага цэнтра. Наогул не 

зразумела, цi з'яуляуся дадзены цэнтр установай, 

г. зн. уласна канцылярыяй, або ён уяуляу сабой групу 

квалiфiкаваных пiсцоу, якiя дзейнiчалi больш цi менш 

самастойна. Можна лiчыць, што не без прыцягнення 

уласных пiсцоу праходзiла дзейнасць па дакумента

ваннi прававых актау iншых князёу-паусуверэнау ча

соу праулення вялiкага князя Казiмiра. 

Прыватныя пiсары. /ншыя катэгорыi пiсарау. 

Калi вялiкi князь пачау мець зносiны з прадстаунiка

мi мясцовай улады праз пiсьмовыя паведамлен

нi, то гэта абавязвала ix адказваць вялiкаму кня

зю таксама у пiсьмовай форме. Пры дапамозе ка

рэспандэнцыi мясцовыя улады аказвалi заступнiц

тва асобам, што жадалi атрымаць вялiкакняжацкiя да

раваннi. У выпадку станоучага рашэння пытання вя

лiкi князь пiсьмова загадвау гэтым мясцовым ула

дам навесцi даведкi аб аб'екце даравання i пiсьмо

ва паведамiць аб вынiках дазнання. У сувязi з увяд

зеннем ва уладанне атрымальнiка адзiн прадстаунiк 

мясцовай у лады уступау у перапiску з iншымi яе прад-
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/л. 2. 1467 г. красавiка 12. Вiльня. - Мяноуны лiст князя Дзмiтрыя /ванавiча Пуцяцiча пану /вашку /льiнiчу 
на сяльцо /льi Дзiрынiча у Друцкай воласцi за сяльцо Харковiч той жа воласцi "вечно непорушно ".

Archiwum Gl6wne Akt Dawnych (Галоуны apxiy старажытных актау). ZЬi6r dokument6w pergaminowych. Sygn. 
7609. Пергамен. Гэты прыватнаправавы дакумент мае подпiс nicapa: "А писал дьякъ пани Олехновои Коровка". 

Алехнавая Давойнавiча - сястра аднаго з контрагентау дагавора - lвашкi /льiнiча. 

стаунiкамi. У далейшым кiраунiкi рэгiёнау сталi рых

таваць уводныя лiсты, "отписывать" вялiкаму князю 

аб вынiках праверкi дараваных уладанняу i увядзен

ня у ix атрымальнiкау, падборы уладанняу i увядзен

ня у ix атрымальнiка. Мясцовыя улады выконвалi i iн

шыя вiды працы, якiя патрабавалi дакументавання. 

Ваяводы, старосты, намеснiкi-дзяржауцы былi ма

ленькiмi гаспадарамi. У падведамных iм акругах i на 

месцы яны займалiся той жа дзейнасцю, якай у цэн

тры займауся вялiкi князь: раздавалi землi, санкцы

янавалi заключэнне прыватнаправавых дагаворау, 

ажыццяулялi правасуддзе. Вынiкi ix дзейнасцi зац

вярджалiся у форме дакумента. Актыунасць мясцо

вых улад у справе падрыхтоукi дакументау вымуша

ла ix утрымлiваць уласных дзякау i nicapay. 

3 крынiц XV i асаблiва XVI стст. мы даведваемся 

аб цэлай плеядзе дзякау i nicapay у паноу. 3 другой 

паловы XV ст. назiраецца рост колькасцi уласных пiс

цоу у князёу; у паноу, якiя не займалi пасад, а таксама 

у княгiнь i пань. Гэтыя дзякi i пiсары з'яулялiся прад-

стаунiкамi двара свайго уладальнiка. Праз уключэнне 

ix у склад двара гэтыя уладальнiкi дэманстравалi раз

умен не вялiкай значнасцi паслуг, якiя аказвалi пiсцы. 

Не усе князi i паны мелi уласных дзякау i nicapay. 

Тыя з ix, хто, вiдавочна, не адчувау патрэбы у паста

янных паслугах спецыялiстау па падрыхтоуцы пiсь

мовай дакументацыi, прыцягвалi час ад часу пiсцоу, 

якiя служылi iншым князям i панам, святароу (гл. iл. 

2). Князi, паны, баяры, мяшчане i сяляне, якiя не мелi 

патрэбы i магчымасцi утрымлiваць уласны "сакрата

рыят", пры неабходнасцi звярталiся да паслуг асоб, 

што умелi складаць i пiсаць дакументы, с я род якiх бы

лi як "прафесiяналы", так i "nаупрафесiяналы". Крынi

цы змяшчаюць звесткi аб так званых пасутных дзя

ках, якiя спецыялiзавалiся, як мы лiчым, на складан

нi дакументау па замове прыватных асоб3
. Што да

тычыць царквы i касёла, то у Познiм сярэднявеччы 

яны з'яулялiся аднымi са значных цэнтрау выкары

стання прававой пiсьменнасцi. lepapxi валодалi улас

ным апаратам пiсцоу. Вядомыя дзякi i пiсары мiтра-
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палiтау. У вiленскага бiскупа былi не толькi пiсары, 

але нават i канцлер. 

Попыт на пiсьмовую дакументацыю высунуу на 

ролю пiсцоу нешматлiкую групу прадстаунiкоу духа

венства. Рост гэтага попыту абумовiу прафесiяналi

зацыю справы пiсца. Яе выражэнне мела дзве га

лоуныя формы. Па-першае, узнiклi i сталi стабiльна 

функцыянаваць установы, службовыя асобы i пра

фесiйныя групы, якiя спецыялiзавалiся у справе пад

рыхтоукi пiсьмовага дакумента. Па-другое, ядро пiс

цоу, якiя былi задзейнiчаны у падрыхтоуцы права

вых дакументау, сталi фармiраваць пераважна пiс

цы з лiку цывiльных асоб, а не духавенства. Да

дзеныя змены выразна праявiлi сябе у другой палове 

XV ст. Характэрным прыкладам могуць служыць кан

цылярыi вялiкiх князёу лiтоускiх, якiя у другой палове 

XV - першай трэцi XVI ст. складалiся у асноуным са 

свецкiх асоб. Павелiчэнне у складзе пiсцоу цывiльных 

асобдало магчымасць апошнiм больш прысвячаць ся

бе працы наддакументам, набываць квалiфiкацыю i во

пыт, удасканальваць i эфектыуна ix выкарыстоуваць. 

''Лiтоуская" i "польская" сiстэмы пiсьменнас

цi. У ВКЛ iснавалi дзве прававыя сiстэмы. Адна -

якая прыйшла з Польшчы - рэгулявала адносiны 

памiж шляхтай Падляшша i памiж мяшчанамi гара

доу з магдэбургскiм правам, адносiны памiж гэты

мi лакальнымi супольнасцямi i дзяржаунай уладай. 

Другая сiстэма дзейнiчала у астатнiх сегментах гра

мадства ВКЛ. Па вызначэннi крынiц першая сiс

тэма была "польскай", другая - "лiтоускай". Можна 

гаварыць i аб дзвюх сiстэмах прававой пiсьменна

сцi -"польскай" i "лiтоускай". 

Складнiкам польскай сiстэмы пiсьменнасцi быу у 

тым лiку i публiчны натарыят4
. На тэрыторыi ВКЛ ён 

дзейнiчау ужо у канцы XIV ст. Першы вядомы публiч

ны натарый -згаданы вышэй Мiкалай з Кракава. Га

лоуны вiд дзейнасцi публiчных натарыяу - пiсьмо

вае засведчанне прыватных дагаворау. Вiдавочна, 

менавiта гэтыя натарыi фiгуруюць у "рускамоуных" 

крынiцах пад назвай "яуных" пiсарау. Зрэшты, ix па

слугi у ВКЛ не знайшлi шырокага выкарыстання. Як 

можна лiчыць па наяуных (параунальна нешматлiкiх) 

даных, часцей за усё яны рыхтавалi дакументы адной 

разнавiднасцi - завяшчаннi. 

Пэуным аналагам публiчных натарыяу з'яулялiся 

"местские" пiсары i дзякi. Адзiн з найбольш раннiх вя

домых месцкiх пiсарау, якi згадваецца у крынiцы за 

1486 г. -"писарь места Дорогицъкого" -Вадынскi. 

Да нас дай шло шмат звестак аб вiленскiм месцкiм пi

сары. Месцкiя пiсары i дзякi вядомыя, напрыклад, у 

гарадах Горадне, Коуне, Ваукавыйску, Берасцi. У ix 

распараджэннi знаходзiлiся "месцкiя" кнiгi. Крынiцы 

данеслi да нас звесткi аб дарагiцкiм "гарадскiм" пi

сары5, якi вёу "гарадавыя" кнiгi. У Падляшшы дзей

нiчалi "земскiя" пiсары, якiя адказвалi за вядзенне 

"земскiх" кнiг. 

Параунальныя звесткi аб "польскай" i "лiтоускай" 

сiстэмах пiсьменнасцi даюць падставы для унясен

ня важных паправак у дачыненнi да статусу асобных 

вiдау прававой дакументацыi i асоб, якiя загадвалi ёй. 

"Гарадавыя" i "земскiя" кнiгi, якiя функцыянавалi 

у Падляшшы, не з'яулялiся аналагамi кнiг, што вялiся 

пры вялiкiм князi лiтоускiм, яга тэрытарыяльных i су

довых намеснiках. Адрозненне памiж гэтымi кнiгамi 

праявiлася ужо у ix назве. Kнiri Падляшша былi нiбы 

"спушчаныя" у грамадства, яны былi "земскiмi". Kнiri, 

якiя вялiся пры падляшскiх намеснiках вялiкага князя, 

былi "прымацаваныя" да установы, а не да пасады i 

персоны, якая займала гэту пасаду, -яны з'яулялiся 

"гарадавымi", "гарадскiмi". Такiм жа чынам "прыма

цаваныя" былi i "месцкiя" кнiгi. lншая справа кнiгi, 

якiмi загадвалi мясцовыя улады на астатняй тэрыто

рыi ВКЛ. Гэтыя кнiгi называлiся нават не па пасадзе, 

а па асобе, якая займала гэтую пасаду. Яны былi пер

саналiзаваныя. Гэта былi "кнiгi пана Забярэзенскага ", 

"кнiгi князя Андрэевы ", "кнiгi князя Сямёнавы "i г. д. lx 

назва адлюстроувае дамiнаванне службовых iнтарэ

сау пэунай асобы. Сказанае аб кнiгах адносiцца i да 

пiсарау, якiя распараджалiся гэтымi кнiгамi. Пiсары, 

што вялi "земскiя", "месцкiя" кнiгi, былi "земскiмi" i 

"месцкiмi" пiсарамi. А вось пiсары асоб, што займалi 

пасады ваявод, старост, намеснiкау-дзяржауцау, па 

вызначэннi заставалiся слугамi гэтых асоб. 

lснавала толькi адно выключэнне. На процiлеглай 

ад Падляшша - усходняй -ускраiне ВКЛ, у Смален

ску, куды польскiя уплывы дабiралiся з вялiкай цяж

касцю, таксама функцыянавау "земскi" nicap i такса

ма вялiся "земскiя" кнiгi6 . lдэнтычная назва пiсарау i 

кнiг Смаленска i Падляшша, польскае найменне нека

торых вiдау пiсьмовых матэрыялау ("мiнута" - выпiс) 

схiляе нас да наступнай думкi. Сiстэма пiсьменнасцi, 

якая функцыянавала у Смаленску, была усталяваная 

кiмсьцi з прадстаунiкоу мясцовай вялiкакняжацкай 

улады, якiя ведалi польскiя парадкi. Не выключана iн

шае паходжанне назвау "земскi пiсар" i "земскiя кнiгi". 

lx з'яуленне звязана з iснаваннем пры вялiкакняжац

кiм намеснiку прадстаунiчых iнстытутау. У дадзеным 

выпадку гаворка iдзе аб прадстаунiках зямлi -баярах 

i мяшчанах, якiя прымалi удзел у судзе вялiкакняжац

кага намеснiка. Падобнае прадстаунiцтва iснавала, 

напрыклад, пры полацкiм i вiцебскiм намеснiках (ва

яводах). Можна меркаваць, што смаленскiя намес

нiкi XV ст. радзей пакiдалi сваю аддаленую ад цэнт

ра стратэгiчна важную акругу. Гэта рабiла доступ да 

ix кнiг больш свабодным. У гэтым плане яны цалкам 

адпавядалi назве "земскiя" кнiгi. 

Усе гэтыя даныя адлюстроуваюць розны узровень 

не толькi прававых, але i пiсьмовых сiстэм, што iсна

валi у розных рэгiёнах i супольнасцях ВКЛ. Земскiя 

i месцкiя пiсары i кнiгi павiнны былi служыць iнтарэ

сам у роунай ступенi гаспадара i лакальных суполь

насцяу. Kнiri намеснiкау гаспадара служылi у першую 

чаргу iнтарэсам гэтых намеснiкау. 

На фоне сiстэм пiсьменнасцi, якiя прыйшлi з 

Польшчы, выразна вылучаюцца уласныя дасягнен

нi у сферы прававой пiсьменнасцi. Гэтыя дасягненнi 

праявiлiся, у прыватнасцi, у асобных рэгiёнах: Полац

кай i Вiцебскай землях. Справа у тым, што гарадскiя 
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/л. З. 1507 г. лiпеня 2. [Полацк]. - Прадажны лiст Трухана i Давыда Васiльевiчау, Курылы Фiлiпавiча i iншых 
Мiтке Пятровiчу Харынiчу на землi "в Даниловичах" {Полацкага павета] за 16 рублёу грошай "обель вечно 
и непорушно". Lietuvos valstybes istorijos archyvas (дзяржауны гiстарычны apxiy Лiтвы). F. 599 (Мянiцкiя). 

Ар. 1. В. 313. L. 18. Папера. Гэты дакумент быу складзены i напiсаны месцкiм дзякам lванам Салаковiчам. 
Памiж слядамi ад пячатак сведкау запiс на лацiнскай мове, паводле якога nicap гэтага города Георгiй 

з яго згоды падпiсау дадзены дакумент сваёй рукой. Гаворка iдзе аб гарадскiм лацiнскiм пiсары Полацка. 
Юрыдычныя аутары засведчылi дакумент клейнамi (а не пячаткамi). 

дзякi i месцкiя пiсары дзейнiчалi у гарадах ВКЛ, якiя 
не мелi магдэбургскага права. 3 атрыманнем гэты
мi гарадамi азначанага права дадзеныя дзякi i пiсары 
iнтэгравалiся у новую сiстэму кiравання, вiдавочна, 
захоуваючы за сабой пэуныя традыцыйныя абавязкi. 
Найбольш раннiя звесткi аб полацкiм гарадскiм дзя
ку адносяцца да 1482 г.7. У Полацку, вiдавочна, дзей
нiчалi два месцкiя пiсары: адзiн "рускi", другi - "ла
цiнскi" . 3 крынiцы больш позняга часу мы даведва
емся, што толькi гарадскому дзяку у Вiцебску нале
жыла права складаць прыватнаправавыя дакументы 
мяшчан8 . Гэты дзяк прыносiу прысягу. Ён рыхтавау да
кументы па справах не толькi мяшчан, але i баярау, 
удзельнiчау у складаннi вялiкакняжацкiх дакументау, 
якiя адносiлiся да Вiцебска. 

Асаблiвасцю iнстанцыi па дакументаваннi дзей
насцi падданых, што дзейнiчала у Полацку, было тое, 
што яна дапускала магчымасць выкарыстання у даку
ментах, якiя выдавала, у якасцi пасвядчальнага зна
ка замест адбiтка пячаткi мал юнак бортнага знака -
клейна (гл. iл. 3). Усе гэтыя факты гавораць аб глы
бокiх i трывалых каранях прававой пiсьменнасцi, што 
iснавала у Полацку i Вiцебску. 

Архiвы. Выкарыстанне тэхналогii лiста - умо
ва з'яулення дакумента. Дакумент зацвярджау да
гавор. Але яга функцыя не вычэрпвалася толькi тым, 
каб служыць часткай акту дагавора. Бо у гэтым выпад
ку пасля яга заключэння дакумент пераставау бьщь 
патрэбным, i калi ён не знiшчауся, то адкладауся у бок 
як прадмет, што не уяуляу сабой вялiкай значнасцi. 
Дакумент фiксавау змены праваадносiн, ён павiнен 
быу iснаваць столькi, колькi доужылiся праваадносi
ны. Адно з яга галоуных прызначэнняу заключалася 
у тым, каб забяспечыць гэтыя праваадносiны. Да
кумент заклiканы быу служыць у часе, кiдаць выклiк 
часу i у патрэбны час пацвярджаць iснуючыя i аднау
ляць парушаныя праваадносiны. У адносiнах да даку
мента трэба гаварыць аб iснаваннi i яшчэ адной тэх
налогii - архiвавання. 

Класiфiкацыя архiвау. У залежнасцi ад суб'екта 
захоування можна вылучыць наступныя архiвы: iн
дывiдуальныя, грамадскiя, службовыя, архiвы уста
ноу. Захавальнiкамi iндывiдуальных архiвау з'яулялiся 
прыватныя асобы. Г рамадскiя архiвы - гэта архi
вы розных тэрытарыяльных, сацыяльных, этнiчных 
супольнасцяу: гарадоу - цэнтрау земляу, i земляу 
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(напрыклад, Полацк i Полацкая зямля), гарадоу -
валасных цэнтрау, i воласцяу, асобна архiвы гара
доу i асобна архiвы воласцяу, архiвы яурэйскiх абш

чын. Вiдавочна, ужо у адносiнах да XV ст. можна га
варыць аб iснаваннi такога тыпу грамадскiх архiвау, 

як архiу арганiзацый, у прыватнасцi архiвау брацтвау 
рамеснiкау. Архiвы устаноу былi прадстауленыя ар

хiвамi "гарадавых" (замкавых) i "земскiх" судоу Пад

ляшша, архiвамi магiстратау (архiвамi гарадоу з маг
дэбургскiм правам), архiвамi цэрквау i касцёлау, ма

настыроу i кляштарау. 

Архiвы адрознiвалiся у залежнасцi ад складу ка
рыстальнiкау. lснавалi прыватныя архiвы, матэрыя

лы якiх былi даступныя толькi для ix уладальнiкау, i 

публiчныя (агульнадаступныя) архiвы, матэрыяламi 

якiх маглi карыстацца i iншыя асобы. 
Абедзве класiфiкацыйныя групы у пэунай ступенi 

умоуныя. Службовыя архiвы часта былi больш падоб

нымi на iндывiдуальныя архiвы. Не заусёды iснавау 
выразны падзел памiж грамадскiмi архiвамi i архiва

мi устаноу. Цi уяулялi прывiлеi Полацкай зямлi; даку

менты Полацку на магдэбургскае права i дакументы 

па справах, звязаных з гэтым правам асобныя архi

вы? Вырашальных падстау на карысць гэтага пункта 
гледжання няма. 

Не было выразнай мяжы памiж прыватнымi i пу

блiчнымi архiвамi. Цi можна лiчыць цалкам публiч

ным архiвам apxiy вялiкага князя, у якiм захоувалiся, 

у прыватнасцi, прывiлеi, якiя засведчылi калектыу

ныя правы падданых вялiкага князя ("прывiлеi ВКЛ")? 

Але падступiцца да гэтых прывiлеяу падданным было 

складана. У 1547 г. шляхта на сойме ВКЛ прасiла да

стаць гэтыя прывiлеi са скарбу i перадаць ix на заха

ванне у iншае - больш даступнае - месца. Склада

насць дадзенага пытання заключалася у тым, што вя

лiкi князь хоць i быу гарантам правоу сваiх падданых, 

але апошнiя з'яулялiся яго слугамi, якiя належалi яму, 
таксама як i дакументы, што замацоувалi ix правы. 

Класiфiкацыя архiуных дакументау. Неабходна 
строга ранжыраваць архiуныя матэрыялы у залежнас

цi ад таго, цi з'яулялiся яны арыгiналамi або копiямi. 
3'яуленне арыгiналау звязана з дзейнасцю двух ба
коу, заключэннем памiж iмi дагаворау. З'яуленне кo

nii - гэта часцей за усё вынiк унутранай дзейнас
цi уладальнiка архiва па удасканаленнi гэтага архi

ва. Трэба таксама адрознiваць копii атрыманык да

кументау i кonii выходных дакументау. 

Архiуныя матэрыялы трэба таксама дыферэнца

ваць у залежнасцi ад канчатковага пункту руху вы
дадзеных дакументау: "apxiy атрыманых дакумен

тау", "apxiy выходных дакументау". Найстаражыт

нейшым архiвам з'яуляуся першы. Як у першым, так 

i у другiм архiвах маглi захоувацца i арыгiналы i кonii. 
Прыкладам архiва выходных дакументау, якi складау

ся з арыгiналау, могуць служыць, напрыклад, "пры

вiлеi ВКЛ", што захоувалiся у скарбе вялiкага князя. 
Форма захавання архiуных матэрыялау. Арыгi

налы захоувалiся у тым выглядзе, уякiм яны выдавалi

ся, - на асобных носьбiтах i у кнiгах. Нешматлiкiя ко-

nii здымалiся на асобныя аркушы i у асобныя сшыткi. 
Наяунасць вялiкай колькасцi копiй рабiла мэтазгод
ным перанясенне ix у сшыткi, пераплеценыя у блок, 

я кi у сваю чаргу укладвауся у цвёрдую во кладку, г. зн. 

пераносiуся у кнiгу. 
У сувязi з формай захоування архiуных дакумен

тау трэба сказаць асобна пра адну разнавiднасць 

арыгiналау - запiсы у кнiгах Евангелля. Практыка 
уключэння укладных запiсау ва указаны я кнiгi, распа

чатая у XIV ст. ( а мажа, i раней )9
, працягвала iснаваць у 

XV-XVI стст. Запiсы гэтага часу ёсць у Лаурышаускiм,
Полацкiм (XIV ст.), Тураускiм i iншых Евангеллях. Ся

род гэтых кнiг ёсць тыя самыя, у якiх адзначаныя за

пiсы рабiлiся яшчэ у XIV ст. Рэгулярнае занясенне

запiсау у Лаурышаускае Евангелле на працягу XV
XVI стст., адсутнасць доугiх часавых разрывау памiж

iмi сведчыць аб iснаваннi бесперапыннай традыцыi.

Разнастайнасць формау i спосабау захоуван
ня дакументау фармiравала своеасаблiвае знешняе 

аблiчча аб'екта захоування. Гэта былi не толькi даку

менты на асобных лiстах пергамена i паперы (арыгi

налы i кonii), але i кнiгi, у тым лiку i царкоуныя. 

lндывiдуальныя i грамадскiя архiвы. Склад 

арыгiнальных дакументау iндывiдуальных архiвау 

вызначала сукупнасць тых пiсьмовых дагаворау, якiя 

заключалi уладальнiкi гэтых архiвау i ix папярэднiкi. 

Дараванне вялiкага князя прыуносiла у apxiy дара

вальны ("потверженый") лiст. Па вынiках рашэння су

да боку уручауся судовы лiст. Набываючы новую маё

масць, уладальнiк станавiуся i уладальнiкам ycix да

кументау на гэтую маёмасць ранейшых яго уладаль
нiкау10, незалежна ад таго, якое пакаленне дадзеных 
уладальнiкау прадстаулялi згаданыя дакументы (у 

дадзеным выпадку гаворка iдзе аб набыццi маёмас

цi шляхам прыватных дагаворау, а не вялiкакняжац
кiх дараванняу). 

Захавалiся звесткi аб iснаваннi у прыватных свец

кiх архiвах XVI ст. дакументау, выдадзеных каралём 

польскiм i вярхоуным князем лiтоускiм Уладзiславам

Ягайлай i яга першым намеснiкам у ВКЛ Скiргайлай 
( 1387-1392 гг.). Гэта найстаражытнейшыя дакумен

ты iндывiдуальных архiвау. За iмi па старажытнасцi 
iдуць дакументы вялiкага князя Вiтаута - найбольш 

шматлiкiя дакументы адзначаных архiвау11 . Гэты факт 
узгадняецца з данымi аб тым, што менавiта пры Вi

тауце стау расцi аутарытэт дакумента як сродка зац

вярджэння дагаворау. 

Адным з месцау найбольшай канцэнтрацыi ула
дальнiкау дакументау Вiтаута i яго часу быу Полацк. 
У архiвах полацкiх баярау i мяшчан, якiя жылi yXVI ст., 

захоувалiся лiсты, якiя былi выдадзеныя намеснiка
мi Вiтаута, прыватнаправавыя дакументы, якiя вый

шлi пры гэтым манарху. У канцы XV - першай трэцi 
XVI ст. у прыватнауладальнiцкiх архiвах з лiку най

больш старых дакументау часцей за усё захоувалiся 
лiсты, адрасаваныя дзядам ix уладальнiкау. 

"Старажытнасць" i "маладосць" iндывiдуальных 
архiвау не заужды залежалi ад таго, рана цi позна 

захавальнiкi дакументау i ix папярэднiкi сталi усту-
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паць у дагаворныя адносiны, якiя патрабавалi ужы

вання пiсьмовых працэдур. Узрост архiвау таксама 

вызначау i аб'ект дагавора - уладанне, у сувязi з 

абарачэннем якога складалiся пiсьмовыя дагаворы. 

Даследчыкi еурапейскiх архiвау перыяду сярэд

нявечча вылучаюць такiя ix рысы, як дэцэнтралiзацыя 

i рухомасць 12
• Дадзеныя рысы былi уласцiвыя i iнды

вiдуальным i грамадскiм архiвам ВКЛ. Адну з галоу

ных прычын дэцэнтралiзацыi архiвау трэба шукаць у 

адсутнасцi агульных умоу ix захоування для розных 

асоб i груп насельнiцтва. 3 пункту гледжання пажар

най бяспекi дамы багатай шляхты i магнатау, якiя мелi 

слуг, што засцерагалi гэтыя дамы ад падпалу i маглi 

спынiць распаусюджванне агню, вынесцi дакумен

ты з пажару, былi лепш прыстасаваныя да захоуван

ня дакументау у параунаннi з дамамi шляхты, мяш

чан i сялян з невялiкiм дастаткам. Ад агню былi лепш 

абаронены шляхецкiя i мяшчанскiя дамы, якiя размя

шчалiся у гарадах, дзе прымалiся меры пажарнай 

бяспекi. Незаможная шляхта i сяляне павiнны бы

лi мець больш абароненыя ад пажару месцы для за

хоування дакументау. 

У вялiкай колькасцi маюцца звесткi аб захоуван

нi дакументау у гарадах: у сталiчным горадзе Вiль

нi - ва уласных дварах, у дварах вiленскiх мяшчан. 

Вiдавочна, мы не памылiмся, калi выкажам здагадку, 

што уладальнiкi архiвау, аддаючы перавагу захаванню 

дакументау у гарадах, рабiлi свой выбар на карысць 

мураваных i цагляных будынкау. Архiвам пагражалi 

i знешнiя ворагi дзяржавы, асаблiва калi яны захоу

валiся на ускраiнах ("украiне") дзяржавы. Таму мес

цы ix захавання павiнны былi быць абароненымi -

мець умацаваннi. Упадабаным месцам захоування 

архiвау з'яулялiся замкi. 

Умацаваным сховiшчам дакументау былi цэрквы, 

вiдавочна, тыя з ix, якiя былi пабудаваныя з каменя i 

цэглы. Напрыклад, у Полацку такiм месцам захоу

вання з'яуляуся Сафiйскi сабор. Паводле крынiцы за 

1580 г., у полацкай Caфii захоувалiся "вси листы, при
вилея и твердости на права и вольности, всей зем
ли Полоцкой належачiе"13

• Прывiлей Вiцебскай зямлi, 

выдадзены Казiмiрам, быу змешчаны у царкву Пра

чыстай Багародзiцы14
. Аднак часам архiвы не рата

валi сцены нi гарадскiх дамоу, нi замкау, нi цэрквау. 

Тым не менш гэтыя месцы былi больш надзейнымi для 

захоування дакументау, чым, напрыклад, драуляныя 

будынкi двароу на неабароненай прасторы. 

Як ужо адзначалася, iснуе параунальна шмат звес

так аб захоуваннi дакументау прыватных асоб у сталiч

ным горадзе- Вiльнi. Выбар гэтага горада, акрамя на

яунасцi у iм мураваных i цагляных будынкау, быу абу

моулены таксама i яга палiтычным значэннем i стату

сам. У iм часцей i даужэй, чым у iншых гарадах ВКЛ, 

знаходзiуся вялiкi князь. Менавiта у гэтым горадзе ён 

у асноуным i выносiу вердыкты па судовых цяжбах, 

пацвярджау дараваннi - сваiх i сваiх папярэднiкау, 

князёу-паусуверэнау, прыватныя дагаворы. Як цэнтр 

публiчнага жыцця Вiльня была самым прыдатным го

радам для канцэнтрацыi у ёй прававых дакументау. 

Разам з тым архiвы былi рухомымi. Дакументы 

суправаджалi ix уладальнiкау, якiя перамяшчалiся з 

месца на месца. Землеуладальнiкi бралi дакументы 

з сабой, напрыклад, падчас розных паездак. Па усёй 

верагоднасцi, галоуным маты вам вы вазу часткi архi

ва з маёнткау з'яулялася небяспека выкрадання ix з 

боку зламыснiкау у адсутнасць гаспадара. 

Такiм чынам, apxiy аднаго уладальнiка быу часта 

размеркаваны па розных месцах, асобныя яга часткi 

перасоувалiся разам з iм. Цi можна у святле прыве

дзеных фактау гаварыць аб захоуваннi асноунай част

кi найбольш важных дакументау архiвау у цэнтраль

най рэзiдэнцыi уладальнiкау? Вiдавочна, можна. Але, 

як мы лiчым, большасць такiх рэзiдэнцый належала 

сярэдняй шляхце i магнатам. 

Вышэй iшла гаворка у асноуным аб месцах за

хоування iндывiдуальных архiвау. Цi мелi пэуныя мес

цы захавання грамадскiя архiвы? У сувязi з адказам 

на гэтае пытанне звернем увагу на такi момант. Вы

бар месцау утрымання архiуных дакументау быу абу

моулены не толькi утылiтарным, але i сiмвалiчным 

сэнсам. Захоуванне дакументау у цэрквах надава

ла прававым актам, якiя гэтыя дакументы сведчы

лi (часткова самiм дакументам), рэлiгiйны характар. 

Можна меркаваць, што дакументы грамадскiх архi

вау маглi знаходзiцца таксама на захоуваннi у два

рах у кагосьцi з лiдарау мясцовага грамадства, у га

радах - цэнтрах земляу, якiя атрымалi у далейшым 

магдэбургскае права, - у гарадской ратушы (раз

ам з дакументамi, што датычылiся пытанняу магдэ

бургскага права). 

Архiуныя дакументы захоувалiся як у жылых, так i 

у гаспадарчых будынках двара: свiранах i клецях. Уну

тры будынкау i памяшканняу дакументы змяшчалiся 

у "скрыни", "скрынки"15 ("кублы"). Аб вялiкiх i малень

кiх скрынях як месцах, у якiх захоувалiся дакументы, 

часта гавораць больш познiя крынiцы16
• Акрамя да

кументау у скрынях маглi знаходзiцца i iншыя рэчы. 

На дакументы, якiя пацвярджалi маёмасныя пра

вы, нiбыта пашыралася каштоунасць гэтай маёмас

цi. Дадзеныя дакументы нiбыта сiмвалiзавалi яе17
, 

былi рэгалiямi ix уладальнiкау. Гаспадарскiя лiсты 

i прывiлеi, акрамя таго што яны валодалi галоунай 

каштоунасцю - з'яулялiся сродкам пацвярджэння 

правоу, мелi самастойную каштоунасць. Яны самi па 

сабе каштавалi дорага: дарагiм быу матэрыял для лi

ста - пергамен, дорага абыходзiлася падрыхтоука 

тэксту, вялiкiх грошай патрабавала прымацаванне вя

лiкакняжацкай пячаткi, i гэта без улiку выдаткау на да

рогу да вялiкага князя з мэтай атрымання дакумента 

(гл. iл. 4). У вынiку для ycix каштоунасцяу ужывалiся 

адзiныя умовы i патрабаваннi захоування. Таму да

кументам было прыгатавана такое ж месца, што i iн

шым каштоунасцям - разам з гэтымi каштоунасця

мi. Архiвы былi часткай скарба. 

Службовыя архiвы i архiвы устаноу. Рэлiгiйныя 

установы з'яулялiся найбольш успрымальнымi да 

прыняцця прававых дакументау. Якiмi былi узрост 

i склад архiуных зборау цэрквау? Названыя зборы 
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уключалi найстаражытнейшыя дакументы. Гэта былi 

розныя дакументы на маёмасныя i iншыя правы на 

карысць цэрквау. Да XIV ст. адносяцца найстарэй

шыя з вядомых укладных запiсау у кнiгах Евангел

ля. Канонiкi i капiтул касцёла св. Станiслава у Вiльнi 

мелi прывiлеi польскага караля Ягайлы, вялiкiх князёу 

лiтоускiх Вiтаута i Жыгiмонта Кейстутавiча ( 1432-

1440). Прэор берасцейскi св . Троiцы захоувау пры

вiлеi згаданых Вiтаута i Жыгiмонта18
• У браслаускiм 

касцёле Мацi Божай знаходзiуся на захоуваннi "фун

дат" Вiтаута19
. Склад архiва вiленскага бiскупа фар

мiравалi таксама кнiгi з першаснымi запiсамi яго су

довых рашэнняу ("акта" бiскупа) . 

Галоуны склад службовых архiвау i архiвау свецкiх 

устаноу - запiсы першасных дакументау, якiя вый

шлi у вынiку судовай дзейнасцi прадстаунiкоу мясцо

вых у лад (запiсы у кнiгах ваявод, старост, намеснiкау

дзяржауцау, устаноуленых вялiкiм князем суддзяу, 

"гарадавых", "земскiх" кнiгах Падляшша, смаленскiх 

/л. 4. 

[1511 г.] чэрвень 23. 
Берасце. - Лiст караля 

польскага i вялiкага 
князя лiтоускага 
Жыгiмонта / Старога 
да гарадзенскага 
старосты пана 
Станiслава Пятровiча 
аб пацвярджэннi князю 
Фёдару Мiхайлавiчу 
Масальскаму 
50 службау людзей 
i тры пустаушчыны 
Жараслаускай воласцi 
Горадзенскага павета. 
Muzeum narodowe w 
Krakowie - BiЫioteka 
ksiqzqt Czartoryskich 
(Нацыянальны музей 
у Кракаве - Бiблiятэка 
князёу Чартарыйскiх). 
Perg. 1284. Пергамен. 

"земскiх" кнiгах, "месцкiх" кнiгах). Акрамя гэтых запi

сау дадзены склад фармiравалi таксама адмiнiстра

цыйныя i гаспадарчыя кнiгi. 

У архiвах гарадоу, якiя карысталiся магдэбургскiм 

правам, адкладалiся прывiлеi на гэта права20
• Склад 

службовых архiвау i архiвау устаноу папауняуся за

кошт вялiкакняжацкiх дакументау па пытаннях ад

мiнiстрацыйнага i гаспадарчага кiравання, знешняй

бяспекi, адрасаваных мясцовым уладам.

Захавалiся звесткi, што лiсты, выдадзеныя на ка

рысць пэунай царквы (манастыра) або пэунага кас

цёла, захоувалiся стацыянарна у гэтай жа царкве (у 

тым жа манастыры), у гэтым жа касцёле21
• 

Дакументы, сканцэнтраваныя у касцёльных i цар

коуных архiвах, захоувалiся у скарбах касцёлау i цэрк

вау разам з матэрыяльнымi каштоунасцямi i царкоуны

мi рэлiквiямi22
• Вялiкакняжацкi прывiлей вiленскiм мяш

чанам, выдадзены у 1536 г., абавязвау гэтых мяшчан

мець "местъце" не толькi уласна для скарбу, але так-
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сама для лiстоу i прывiлеяу. Гэтую iнфармацыю трэба 
разумець так, што i скарб i дакументы захоувалiся у 
адным месцы. Дадзеная iнфармацыя пацвярджаец
ца наступнымi звесткамi з гэтага дакумента. Гаспадар 
загадау мяшчанам зачыняць месца захоування скар
ба i прывiлеяу на чатыры замкi i мець ад гэтых замкоу 
чатыры ключы (ключы павiнны былi знаходзiцца: два 
ключы -у двух бурмiстрау каталiцкай веры i два клю
чы -у двух бурмiстрау праваслаунай веры)23.

Вялiкакняжацкi apxiy. Вялiкакняжацкi apxiy уяу
ляу сабой аналаг iндывiдуальных архiвау. Ён быу 
часткай скарбу i захоувауся разам з матэрыяль
нымi каштоунасцямi правiцеля, г. зн. у самiм скар
бе24. Такiм ён быу з самага пачатку. 

Скарб вялiкага князя быу месцам захоування 
арыгiнальных актау, якiя датычылiся yнii, "прывiлеяу 
ВКЛ"; дакументау, якiя былi атрыманы вялiкiм князем 
у вынiку заключэння мiждзяржауных дагаворау; даку
ментау па рэгiстрацыi дзяржауных i прыватных ула
данняу; справаздач гаспадарскiх кiраунiкоу; дакумен
тау, што перайшлi да вялiкага князя з вымарачнымi 
альбо iншым спосабам набытымi уладаннямi i iнш.25.
Збор дакументау вялiкага князя складалi арыгiналы 
i кonii. Гэты збор быу архiвам атрыманых i выходных 
дакументау. Запiсы захоувалiся на асобных носьбiтах 
(лiстах пергамена i паперы) i кнiгах. 

Вялiкакняжацкi apxiy быу рассеяны па розных 
месцах. Паводле прыпiскi да кonii аднаго мiждзяр
жаунага дагавора (за 1501 г.), яга арыгiнал захоувау
ся у аддзяленнi скарбу, што знаходзiлася у Троцкiм 
замку26. Аднак па iншых (прауда, больш познiх) даных
вядома, што месцам захоування iншых мiждзяржау
ных дагаворау быу скарб у Вiльнi. Вiдавочна, там i за
хоувалiся прывiлеi ВКЛ. 

Зрэшты, гаспадарскi apxiy не з'яуляуся поуным 
аналагам iндывiдуальныхархiвау. Такiм ён небыу усiлу 
значна большай колькасцi, складу i шляхоу паступ
лення матэрыялау, якiя захоувалiся у iм. У гэтым ар
хiве захоувалiся прывiлеi ВКЛ, а таксама дакументы, 
выдадзеныя папярэднiкамi гаспадара, iм самiм, што 
прайшлi доугi i складаны шлях (пабываушы у руках у 
розных уладальнiкау), але якiя зноу вярнулiся да яго. 

Тая частка архiва гаспадара, якая складалася з 
арыгiнальных дакументау, знаходзiлася на асаблiвым 
становiшчы. Гэтыя дакументы былi маладаступнымi 
для падданых, нават тыя з ix, якiя былi адрасаваныя 
гэтым самым падданым (прывiлеi ВКЛ). Асаблiвае 
становiшча арыгiнальных дакументау вялiкакняжац
кага архiва праявiлася i у iншым. Дараванне гаспа
даром выслуг з фонду былых вымарачных уладанняу 
не вяло да перадачы атрымальнiку названых выслуг 
дакументау на дадзеныя уладаннi. Тое, што трапля
ла у гэтую частку архiва, заставалася там назаужды. 

Не толькi розныя шляхi паступлення пiсьмовых 
матэрыялау, але i рознае ix становiшча фармiравалi 
розныя комплексы унутры дадзенага архiва. Гэтыя 
комплексы захоувалiся у розных месцах. Прывiлеi 
ВКЛ, дыпламатычныя акты, розныя рэгiстрацый
ныя матэрыялы, справаздачы, дакументы на набы-

тыя правiцелем уладаннi, некаторыя iншыя арыгi
нальныя дакументы захоувалiся у скарбе. Кнiгi, што 
утрымлiвалiся у скарбе, так i называлiся "скарбныя" 
кнiгi. Варта адмовiцца ад меркавання, паводле яко
га кнiгi Метрыкi таксама захоувалiся у скарбе. На са
май справе яны заставалiся на захоуваннi у канцы
лярыi. Адсюль i адна з ix першапачатковых назвау
"книги господарьскии канцлерейскии", "книги канц
лерейские" i iнш. 

Гаспадарскi apxiy змяшчау у сабе прыкметы ад
начасова iндывiдуальнага архiва гаспадара (паную
чыя патрыманiяльныя погляды, якiя падзялялiся вя
лiкiм князем i падданымi, не дазвалялi разглядаць 
становiшча i статус вялiкага князя як нейкую дзяр
жауную пасаду), грамадскага архiва (у iм захоувалi
ся арыгiналы прывiлеяу ВКЛ, кonii выходных дакумен
тау асобным падданым, ix групам i iнш.), а таксама 
архiва установы (у кнiгi Метрыкi уносiлiся першасныя 
запiсы судовых рашэнняу вялiкага князя, iншыя пер
шасныя запiсы). 

Уласцiвасць вялiкакняжацкага архiва праяулялася 
у тым, што у iм мог адначасова захоувацца як арыгi
нал дакумента, так i яга копiя, упiсаная у Метрыку. 
Але арыгiнал мог знаходзiцца на захоуваннi у скарбе, 
а яга упiсаная у кнiгу Метрыкi копiя -у канцылярыi. 
У архiве знаходзiлiся на захоуваннi як старыя арыгi
нальныя дакументы, якiя завяршылi свой рух, так i 
"свежавыдадзеныя" дакументы, якiя толькi распачы
налi сваё жыццё (у выглядзе копiй у кнiгах Метрыкi). 

Аб структуры архiва арыгiнальных дакументау, 
якi быу змешчаны у вiленскiм аддзяленнi скарба, вя
дома па вопiсе, складзеным у 1570-1580-х гг., але 
не пазней за 1584 г. Дакументы, што у iм змяшчалi
ся, былi размеркаваныя па тэматычнай i геаграфiч
най прыкметах. У асобную тэматычную групу былi 
аб'яднаны прысяжныя лiсты паусуверэнных князёу 
правiцелям ВКЛ, дакументы, звязаныя з вызначэн
нем межау ВКЛ з Прусiяй i Лiвонiяй, некаторыя iншыя 
дакументы27. Дакументы, што фiксавалi правы на зя
мельныя уладаннi, былi сабраныя у групы па ваявод
ствах. Гэтыя асобныя групы змяшчалiся у мяшкi. Па
пяровыя дакументы, якiя захоувалiся у гэтых мяшках, 
былi звязаныя у фасцыкулы (звязкi). Як можна мер
каваць па звестках вопiсу архiва, складзенага 26 лi
стапада 1623 г., асобныя групы маглi фармiраваць iн
шыя дакументы дзяржаунай важнасцi. Паводле во
пiсу 1623 г., дакументы гэтай важнасцi былi змешча
ныя у шуфляды, а шуфляды у сваю чаргу укладзеныя 
у скрынi28. Вiдаць, што справа па удасканаленнi спо
сабау захоування архiуных дакументау не стаяла на 
месцы. Але той спосаб захоування, якi адлюстраваны 
у вопiсе другой паловы XVI ст., здаецца, з'яуляецца 
не толькi архаiчным, але i адным з першасных. 

Заключэнне. Попыт на розныя вiды i формы 
дакументальнай пiсьменнасцi, рост яе аутарытэту i 
павышэнне культурнага статусу, зацвярджэнне да
кументальных практык i працэдур выклiкалi да жыцця 
новыя вiды дзейнасцi, прафесiйную групу - пiсцоу. 
Упершыню у гiсторыi для прафесiйных уладальнiкау i 
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карыстальнiкау тэхналогiй -у дадзеным выпадкутэх
налогii пiсьменнасцi - адкрылiся магчымасцi шыро
кай сацыяльнай мабiльнасцi, яны атрымалi доступ у 
склад адмiнiстрацыйнай i сацыяльнай элiты. Адкрыц
цё дадзенай магчымасцi, адзначаны доступ былi фор
май грамадскага прызнання i запатрабаванасцi да
кументальнай пiсьменнасцi. 

Самыя раннiя дакументы разгледжаныхархiвау ад
носiлiся да часоу праулення польскага караля Уладзi
слава-Ягайлы, вялiкiх князёу Скiргайлы i Вiтаута i указ
ваюць на перыяд, калi дакумент стау набываць зна
чэнне важнага сродку рэгулявання прававых адносiн . 
Факты, якiя выкладзены нiжэй, сведчаць аб тым, якое 
вялiкае значэнне меу дакумент у наступныя пасля 
смерцi Вiтаута сто гадоу. Бок дагавора, якi набывау 
зямельную маёмасць, атрымлiвау разам з гэтай маё
масцю i дакументы на яе, i рабiу ён гэта, каб пазбегну
ць магчымых прэтэнзiй на яе у будучым з боку раней
шых уладальнiкау. Уладальнiкi архiвау адшуквалi бяс
печныя у плане захаванасцi i зручныя для выкарыстан
ня дакументау месцы для утрымання гэтых архiвау. Hi 
у адной з практык, звязаных з захоуваннем i выкары
станнем архiвау, нельга выявiць прыкмет легкадум
ных i нядбайных да ix адносiн. Нават такая на першы 
погляд дзiуная, як гэта мажа падацца нашаму сучас
нiку, практыка перасоування дакументау разам з ix ула
дальнiкамi, мела галоунай мэтай захавацьдакументы. 
Ствараецца уражанне, што сiмвалiчны характар вы
бару месца захоування архiвау быу больш падпарад
каваны практычным задачам -зберагчы дакумент. У 
функцыянаваннi архiвау найбольш выразна выявiлiся 
адносiны да дакумента як да аутарытэтнай прылады 
рашэння прававых пытанняу. 

1 Kosman М. Archiwum kapituly Wileftskiej // Archeion.
Czasopismo naukowe poswiycone sprawam archiwalnym / 
Organ naczelnej dyrekcji archiw6w paftstwowych. W-wa, 1976. 
Т. 64. s. 40. 

2 Больш падрабязна аб канцылярыях вялiкiх князёу
лiтоускiх, гл.: Hrusa А. Chancery of Grand Duke of Lithuania in 
the End of the 14th - First Half of the 16'h Century // Весцi На
цыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя гуманiтарных 
навук. 2014. № 3. С. 50-55. 

3 Судебная книга витебского воеводы, господар
ского маршалка, волковыского и оболецкого державцы 
М.В.Клочко. 1533-1540 (Литовская метрика. Кн. № 228. 
Книга судных дел № 9) / публ. подг. В.А.Воронин, А.И.Груша, 
И.П.Старостина, А.Л.Хорошкевич; отв. ред. А.Л.Хорошкевич, 
Г.Я.Голенченко. М., 2008 (далей- ЛМ-228). № 155. С. 275. 

4 Аб публiчных натарыях у Польшчы: Skupieftski К. 
Notariat puЫiczny w Sredniowiecznej Polsce. LuЫin, 1997 
(Rozprawy haЬilitacyjne, LXXXIX ). 

5 Русская историческая библиотека, издаваемая И мпе
раторскою Археографическою комиссиею: В 39 т. Петер
бург, 1872-1927. Т. 20: Литовская метрика. Т. 1. 1903 (да
лей - РИБ. Т. 20). № 97. Стб. 665 (1511 ). 

6 Archiwum Gl6wne Akt Dawnych. ZЬi6r dokument6w 
pergaminowych. Sygn. 8402 (1487 г.). 

7 Полоцкие грамоты X III -началаХVI в./ сост. А.Л.Хорош
кевич; отв. ред. А.А.Зимин. Вып. 2. М., 1978. № 187. С. 101. 

8 ЛМ-228. № 155. С. 275 (1540). 
9 Груша А.И. Вкладные записи ХIVв. в книгах Евангелия: 

акты или протоакты? // Русский Книжник. 2014 г. : [Сбор-

ник РГБ] / РГБ. М., 2015. 
10 Ragauskiene R. Najstarsze dokumenty XVI w. w archiwach 

prywatnych szlachtyWKL (па podstawie Metryki Litewskiej) // 
Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes istorijos saltiniai. Faktas. 
Kontekstas. lnterpretacija. Vilnius, 2007 (далей - Ragauskiene 
R. Najstarsze dokumenty XVI w). Р. 288-289. См. также: Яцке
вич И.Г. Договор купли-продажи земли в Великом княжест
ве Литовском в конце XV - первой половине XVI века: исто
рико-правовые акспекты //Юр. журн. 2008, № 3. С. 1 О; Он
же. Особенности приобретения земли по договору купли
продажи в Великом Княжестве Литовском в конце XV -
первой половине XVI века// Управление в социальных и
экономических системах: материалы XVIII междунар. науч.
практ. конф., г. Минск, 30-31 мая 2009. Мн., 2009. С. 393.

" Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская ме
трика. Knyga Nr. 6 (1494-1506). Uzrasymч knyga 6. Vilnius, 
2007 (далей - LM-6). № 14. Р. 60 [1505]; РИБ. Т. 20. № 160. 
Стб. 213 (1515), № 136. Стб. 1445 (1520) i iнш. 

12 Clanchy М.Т. From memory to written record: England 
1066-1307. 2nd ed. Oxford, 1993. Р. 157, 162-168. 

13 Якубовский И. Земские привилеи Великого княжест
ва Литовского// Журн. М-ва народ. просвещ. № 6. С. 245. 

14 Там жа. 
15 LM-6. № 429. Р. 258 [1501], № 430. Р. 258 [1501]; 

Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская метрика. 
Knyga Nr. 9 (1511-1518). Uzrasymч knyga 9Vilnius, 2002 (да
лей - LM-9). № 28. Р. 92 (1512), № 219. Р. 181 (1516) i iнш. 

16 Ragauskiene R. Najstarsze dokumenty. Р. 297,300,301 
i iнш. 

17 Brown W. When documents are destroyed or lost: lay 
people and archives in the early Middle Ages // Early medieval 
Europe. 2002. Vol. 11. No. 4. Р. 362-363. 

18 РИБ. Т. 20. № 147. Стб. 758 (1511 ).
19 Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская ме

трика. Knyga Nr. 5 ( 1427-1506). Uzrasymч knyga 5 Vilnius, 
2012 (далей - LM-5). № 237. Р. 148. 

20 Кiaupa Z. Kauno miesto senojo archyvo likimas // 
Lietuvos TSR Mokslч akademijos darbai. А Serija. 1973. Т. 2. 
Р. 125-126. 

21 LM-5. № 237. Р. 148; LM-6. № 248. Р. 170 [1498]. 
22 Kosman М. Archiwum kapitulyWileftskiej. S. 43-44. 
23 Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская ме

трика. Knyga Nr. 19 (1535-1537). Uzrasymч knyga 19Vilnius, 
2009. № 203. Р. 206 (1536). 

24 Kosman М. Archiwum wielkiego ksiycia Witolda // Ar
cheion. Czasopismo naukowe poswiycone sprawam archiwal
nym. W-wa, 1967. Т. 46. S. 132-135. 

25 Аб складзе архiва скарба i лёсе яга дакументау: 
Jakubowski J. Archiwum paftstwowe W.X . Litewskiego i jego 
losy // Archeion. Czasopismo naukowe poswiycone sprawam 
archiwalnym. W-wa, 1931. Т. 9; [Kutrzeba S., SemkowiczW.] 
Wstyp // Akta unji Polski z Litwii, 1385-1791 / Polska akademja 
umiejytnosci, Towarzystwo naukowe warszawskie; wyd. 
S.Kutrzeba. Krak6w: Sklad gl6wny w ksiygarni Gebethnera i
Wolffa, 1932. S. XVII-XXVI; MikulskiW. Dokumenty z archiwum
Wielkiego Ksiystwa Litewskiego w archiwum warszawskim
RadziwШ6w // Miscellanea historico-archivistica. W-wa, 1997.
Т. 7 (далей - Mikulski W. Dokumenty z archiwum Wielkiego
Ksiystwa Litewskiego).

26 LM-5. № 532. Р. 350. 
27 Lietuvos Metrika = Lithuanian Metrica = Литовская ме

трика. Knyga Nr. 1 (1380-1584). Uzrasymч knyga 1. Vilnius, 
1998. Р. 23-25. 

28 Mikulski W. Dokumenty z archiwum Wielkiego Ksiystwa 
Litewskiego. S. 73; гл. цытату: Antanavicius D. Originaliч 
Lietuvos Metrikos XVI а. knygч siirasas // lstorijos saltiniч tyrimai. 
Vilnius, 2012. Т. 4. Р. 180. 

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

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




