
Вiцебска-рыжскiя акты 

i праблема метаду ix выдання
1

Аляксандр Груша 

Сёння, калi выданням сярэднявечных гiстарычных крынiц 
беларускага паходжання аддаецца яшчэ так мала увагi, пуб
лiкацыю малавядомага, а для многiх i зусiм невядомага кор
пуса дакументау з Дзяржаунага гiстарычнага архiва Латвii па 
зносiнах Вiцебска з Рыгай у XV-XVI ст., падрыхтаваную Але
гам Дзярновiчам, я назвау бы сапрауднай падзеяй. На жаль, 
публiкатар некалькi недаацанiу значэнне гэтых дакументау. А 
мiж тым, яны пралiваюць святло на гiсторыю Вiцебска i Вiцеб
скай зямлi з пункту гледжання не толькi ix мiжнародных кан
тактау, але i становiшча у складзе ВКЛ, а таксама формау i 
кiрункау дзейнасцi актыунай часткi ix жыхароу, iнстытутау 
улады i кiравання. Не гаворачы пра тое, што згаданыя крынi
цы змяшчаюць найкаштоунейшы матэрыял па палеаграфii i 
дыпламатьщы. i хоць у зборнiк уключаны толькi 7 дакумен
тау, кожны з ix без перабольшання мае "вагу золата". 

Зрэшты, ацэньваць навуковую значнасць крынiцы -
справа у першую чаргу складальнiка выдання, а перада мной 
стаiць задача вызначьщь, як публiкатар "Вiцебска-рыжскiх 
актау" справiуся з пастауленай мэтай - данесцi да чытача 
(карыстальнiка) гэтыя 7 дакументау шляхам ix навуковай 
публiкацыi. 

Археаграфiя - да гэтай галiны адносiцца абраны Дзярно
вiчам вiд навуковай дзейнасцi - дыктуе пэуныя агульныя 
прынцыпы, некаторыя з якiх я у свой час пастарауся сфарму
ляваць наступным чынам: 1) пауната прадстаулення i даклад
насць перадачы тэксту пры дапамозе шрыфтавога набору i 
апiсальных сродкау; 2) чытэльнасць тэксту; 3) пауната да-

1 Вiцебска-Рыжскiя акты XIII-XVII ст.: Дагаворы i службовая карэс-
пандэнцыя памiж орrанамi кiравання rорада Вiцебска i rанзейскаrа 
rорада Pыri (з бьиога комплекса Ruthenica Дзяржаунага Гiстарычна
rа Архiва Латвii). Вып. I: дакументы rаспадарча-гандлёвыя, XV-XVI

ст. / Падрыхтавау Алеr Дзярновiч; НАН Беларусi, iнстытут ricтopыi. 
Мiнск: ATHENAEUM, 2005. - 88 с., iл. (Athenaeurn, Том XI). 
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дзеных пра сам рукапiс: яго атрыбуты як дакумента, архiунай 
адзiнкi, аб'екта даследчай увагi, крынiцы па гiсторыi дзяржа
вы, народа i мовы, г. зн. тых дадзеных, якiя прадстауляюць 
яго як гiстарычны помнiк2

; 4) сцiсласць i у той жа час пауната 
i дакладнасць фармулёвак публiкатара; 5) лагiчнае i зручнае 
для выкарыстання размяшчэнне структурных адзiнак выдан
ня; 6) адпаведнае шрыфтавое вылучэнне уводных (загаловак, 
легенда), асноуных (тэкст), суправаджальных (заувагi) i даве
дачных (навукова-даведачны апарат) частак выдання3

• Га
лоунымi з'яуляюцца першы i трэцi прынцыпы, але вельмi 
iстотнае значэнне маюць i iншыя, асаблiва другi. Больш за 
тое, знаёмства з працай Дзярновiча падштурхнула мяне да 
фармулявання i яшчэ аднаго прынцыпу (пра гэта нiжэй). Усе 
названыя прынцыпы абумоулiваюць цэлы комплекс метадау i 
прыёмау. 

Паспрабуем разгледзець, як рэалiзоувалiся пералiчаныя 
прынцыпы, дакладней, першыя тры, якая методыка выкар1:,1с
тоувалася пры гэтым. Бо у значнай ступенi менавiта ад рэалi
зацыi адзначаных прынцыпау, ад выкарыстання той цi iншай 
методыкi залежьщь, наколькi эфектыуна i аператыуна будзе 
весцiся пошук, а таксама вывучацца i засвойвацца iнфар
мацыя крынiцы i пра саму крынiцу. 

Праца Дзярновiча складаецца з прадмовы (,,слова ад пуб
лiкатара"; с. 7-9), нарыса па гiсторыi архiунага комплексу 
Moscowitica-Ruthenica (10-17), дзвюх схем (на першай схе
ме адлюстравана эвалюцыя комплексу, на другой - тое, што 
аутар назвау "суадносiнамi паняццяу аддзела i комплексу 
Moscowitica-Ruthenica" (18-19), раздзела пад назвай "прын
цыпы публiкацыi кiрьmiчных дакументау' (20-24), тэкстау 
дакументау i часткi навуковага апарату (загалоукi, архiуныя 
шыфры, заувагi па тэксце) (25-43), iлюстрацый (,,факсiмi-

2 Першы i трэцi прынцыпы адпавядаюцъ прынцыпу "крынiцазнаучай 
паунацэннасцi" выдання, якi абгрунтоувау расiйскi археограф Я.Даб
рушкiн (Добрушкин Е. М. Основы археографии: Учебное пособие. 
Москва, 1992). 

3 Метадычныя рэкамендацыi па публiкацыi рукапiсных актавых кiры
лiчных крынiц у Беларусi (XIII-XVIII стст., перыяд Вялiкага княства 
Лiтоускага) / Аутар-складалънiк А.i.Груша. Мiнск, 2003 (далей - Ме
тадычныя рэкамендацыi). С. 3-4. 
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ле") дакументау (44-50), каментарау да ix (51-81), пералi
ку скарочаных слоу, якiя выкарыстоуваюцца у крынiцах (82), 
тлумачальнага слоунiка (83-84) i спiса скарачэнняу (85-
87). 

Структура выдання даволi традьщыйная. Але чаго, здаецца, 
нiколi не сустракалася у археаграфii, дык гэта публiкацыi у ад
ным зборнiку аднаго i таго ж дакумента у двух варыянтах. У 
выданнi Дзярновiча адзiн з ix называецца ,,лiнгвiстычным", дру
гi - ,,адаптаваным". Для кожнага варыянта характэрныя свае 
метады i прыёмы перадачы тэксту (гл. таблiцу). 

"Лiнгвiстычны" варыянт "Адаптаваны" варыянт 

1. Вялiкая лiтара выкарыстоу- 1. Пры ужываннi вялiкiх i ма-
ваецца толькi у пачатку асобных лых лiтар выкарыстоуваюцца у 
раздзелау дакумента, якiя адасаб- асноуным правiлы сучаснай ар
ляюцца пры дапамозе больш- фаграфii. ,,Манархiчныя тытулы 
менш значнага iнтэрвалу. (Кароль, Вялiкi князь)", геагра-

2. Радковыя знакi рознага пры-
значэння захоуваюцца i узнауля
юцца у тэксце. 

3. Выкарыстоуваецца сучасная
пунктуацыя. 

4. Надрадковыя знакi захоува
юцца i перадаюцца у тэксце. 

5. Абрэвiятуры не раскрыва
юцца. Знак цiтлы захоуваецца. 

6. Вынасныя лiтары перадаюц
ца з дапамогай верхняга iндэкса i 
курсiву. Знак цiтлы захоуваецца. 

7. Выпасная "и" ( Дзярновiч на
зывае яе "паерык") перадаецца з 
дапамогай верхняга iндэкса. Яе 
форма пры перадачы наблiжана 
да формы рукапiснай· 

фiчныя элементы афiцыйных ты
тулау (напр., ваявода Вiцебскi) 
пiшуцца з вялiкай лiтары. 

2. Радковыя знакi рознага пры
значэння не узнауляюцца у тэкс
це i не агаворваюцца. 

3. Сучасная пунктуацыя не вы-
карыстоуваецца. 

4. Надрадковыя знакi не пера
даюцца i не агаворваюцца. 

5. Абрэвiятуры раскрываюцца,
прапушчаныя лiтары змяшчаюц
ца у круглых дужках. Знак цiтлы 
не перадаецца. 

6. Вынасныя лiтары устауля
юцца у радок i перадаюцца курсi
вам. Знак цiтлы не захоуваецца. 

7. Выпасная лiтара "и" перада
ецца як курсiуная "й". 
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Такiм чынам, у перадачы тэксту ,,лiнгвiстычным" i "адапта
ваным" вырыянтамi налiчваецца 7 iстотных адрозненняу. Пра
аналiзуем ix. Пачнем у першую чаргу з высвятлення таго, што 
з пералiчанага у першым слупку таблiцы мае адносiны уласна 
да лiнгвiстыкi (бо "варыянт" называецца ,,лiнгвiстычным"). 

Калi гаварьщь пра рукапiсную спадчыну таго часу, да яко
га адносяцца апублiкаваныя дакументы, то сувязь выкарыс
тання вялiкiх i малых лiтар з нормамi (сучаснай) арфаграфii 
прасочваецца слаба. Паводле правiлау сучаснай арфаграфii з 
вялiкай лiтары пачынаюцца4 першае слова кожнага самастой
нага сказа, уключаючы i пачатак тэксту, а таксама iмёны 
уласныя, г. зн. нейкiя iндывiдуальныя назвы. Уапублiкаваных 
дакументах да арфаграфiчных прыёмау у пэунай (i не больш) 
ступснi можна аднесцi напiсанне першай лiтары тэксту, а так
сама першай лiтары раздзела. Падзел тэкстау на сказы як на 
нейкiя сiнтаксiчныя i сэнсавыя часткi не практыкавауся (калi, 
безумоуна, не лiчьщь сказамi асобныя раздзелы цi падраздзе
лы тэксту, якiя па аб'ёме маглi дасягаць старонкi i нават бо
лей). Выразнага уяулення пра сказ (а значьщь, i пра пачатак 
сказа) не бьто нават у канцы XVII ст. i таму наурад цi пра яго 
наяунасць можна сцвярджальна гаварьщь у адносiнах да XVI 
ст.; а тым больш да XV ст. (калi сталi нават адасабляцца асоб
ныя часткi тэксту дакумента: iнтытуляцыя, iнскрыпцыя, дата, 
а таксама буйныя падраздзелы унутры раздзелау)5

• Правiла 
пiсаць уласныя iмёны з вялiкай лiтары не iснавала. Не ужы
вауся i прыём напiсання з вялiкай лiтары слоу, што абазначалi 

4 Калi выключыць лiтарныя i гукавыя абрэвiятуры, бо лiтары ycix лiтар
ных i значнай часткi гукавых абрэвiятур пiшуцца з вялiкайлiтары. 

5 iнтытуляцыя манарха вылучалася з дапамогай прабелу цi прабелу i 
кропкi, у далейшым шляхам пашырэння левага i правага палёу. iнты
туляцыя службовых i прыватных асобау, iнскрыпцыя, буйныя падраз
дзелы унутры раздзелау ад далейшаrа тэксту- з дапамогай, як правi
ла, прабелау цi прабелау i пэуных знакау (у выглядзе касых лiнiй, 
кропак i косак), вялiкай i павялiчанай лiтары, з якай пачынауся на
ступны тэкст. Часцей за усё выкарыстоувауся адзiн цi два з пералiча
ных прыёмау. Адасабленне даты ад папярэдняrа тэксту рабiлася з да
памоrай вялiкай лiтары, з якога пачыналася гэтая частка тэксту даку
мента, прабелу, прабелу i знакау. Як i у папярэднiм выпадку, пры 
гэтым найчасцей выкарыстоувауся адзiн цi два з названых прыёмау. 
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тэолага-агiяграфiчныя паняццi (nomina sacra): ,,Богъ", ,,Бого
родица", ,,Троица" i г. д. (з мэтай вьmучэння гэтых слоу прак
тыкавауся iншы прыём, пра якi нiжэй). 

Мiж тым, нельга не зауважыць выпадкi выкарыстання 
вялiкiх i павялiчаных лiтар на пачатку слова, якiя не бьmi пад
парадкаваны правiлам арфаграфii. 3 вялiкiх i павялiчаных 
лiтар маглi пiсацца любыя славы, незалежна ад таго, у якой 
сiнтаксiчнай пазiцыi яны стаялi, азначалi уласныя iмёны або 
агульныя. Колькасць такiх слоу павялiчваецца у XVII ст. Як 
можна растлумачыць гэтую з'яву? 

Справа у тым, што даунiя пiсцы iмкнулiся не толькi уда
сканальваць прыёмы выканання пiсьма, але адначасова ра
бiць яго больш лёгкачытэльным. Каб тэкст чытауся лёгка (а 
значьщь, i хутка), ён павiнен мець выразныя памежныя сiгна
лы, г. зн. такiя сiгналы, якiя служаць для размежавання адзi
нак тэксту - слоу6. У лiтарна-гукавым пiсьме С самых розных 
пiсьмовых сiстэм) быу выпрацаваны найбольш дасканалы па
межны сiгнал, якi, дарэчы, не вычарпау свайго патэнцыялу i 
сёння - прабел памiж словамi. Але пры усёй сваёй даскана
ласцi прабел не заусёды мог дзейнiчаць самастойна. Гэта ад
носiцца у першую чаргу да выканання хуткага (,,скарапiсна
га") не звязнага пiсьма. Як нi старалiся пiсцы ствараць памiж 
словамi выразныя прабелы, пры высокiм тэмпе узнаулення 
пiсьма большасць з ix з гэтай задачай не спраулялася. У вынi
ку на розных участках тэксту атрымлiвалiся прабелы самых 
розных памерау, у тым лiку i такiя, якiя па памерах (па выраз-

6 Сморгунова Е. М. О пограничных сигналах в скорописи (наблюдения 
над графикой смоленских грамот XVII века) / / Исследования источ
ников по истории русского языка и письменности. Москва, 1966. 
С. 177 i iнш. ,,Падзел слоу адбыуся яшчэ у IX ст., арфаграфiя удаска
нальвалася стаrоддзямi i спрыяла выпрацоуцы больш дакладнаrа ра
зумения тэксту. Паступова склалася сiстэма расстаноукi слоу у радку, 
мэтай якай было больш лёrкае успрыманне напiсанаrа. Для чытання 
(асаблiва беглага) патрэбны пастаянны рытм, паколькi вока патра
буе зрокавай роунасцi прамежкау. Каб вылучыць слова, дастаткова 
яrо лакалiзаваць з абодвух бакоу двайнымi апрошамi, r. зн. прасве
тамi" (Киселёва Л. И. Западноевропейская рукописная и печатная 
книга XIV-XV вв.: Кодиколоrический и книговедческий аспекты. 
Ленинград, 1985. С. 55). 
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насцi) нiчым не адрознiвалiся ад прабелау памiж лiтарамi. 
Што пры пэуных умовах ствараць названыя прабелы - не та
кая простая задача, можна праверьщь эксперыментальным 
шляхам у сучасных умовах. Паспрабуем выканаць ад рукi у 
высокiм тэмце пiсьмо ,,друкаванымi" лiтарамi. Упэунены, што 
некаторая (а быць мажа, i значная) частка эксперыментата
рау атрымае прабелы самых розных памерау, у тым лiку i та
кiя, якiя, уласна кажучы, прабелам памiж словам назваць бу
дзе цяжка. Менавiта немагчымасць ва ycix выпадках пiсаць у 
хуткiм тэмпе так, каб пакiдаць выразныя дыферэнцаваныя 
прабелы (вялiкiя памiж словамi i малыя памiж лiтарамi) i пры
вяла да фармавання сiстэмы памежных сiгналау з мноствам 
элементау: вынаснымi лiтарамi; лiтарамi асаблiвых формау, 
якiя ставiлiся у пачатку слова; кропкамi памiж словамi i група
мi слоу i г. д. Адным з памежных сiгналау сталi вялiкiя i павялi
чаныя лiтары, якiя пiсалiся у пачатку слова, як ужо адзначала
ся, незалежна ад таго, азначала яно уласнае iмя цi агульнае, 
стаяла цi не стаяла у той цi iншай сiнтаксiчнай пазiцыi7

• 

Зрэшты, каб i:-rераканацца, што асобная група лiтар вы
конвала функцыю памежных сiгналау, далёка хадзiць не трэ
ба. Дастаткова азнаёмiцца з iлюстрацый дакумента №1 "Вi
цебска-рыжскiх акта у' ( 44). Дарэчы, хоць Дзярновiч ускосна i 
дэкларавау, што ён адзначае вялiкiя лiтары, на практьщы гэ
тай дэкларацыяй ён кiруецца непаслядоуна. Значьщь, нейкае 
сумненне у тым, што ужыванне ycix вялiкiх лiтар адносiцца да 
галiны арфаграфii, у яго усё ж такi было. Калi надрукаваць 
згаданы дакумент з yciмi вялiкiмi лiтарамi, ён будзе выглядаць 
наступным чынам (тут i далей тэкст перададзены спрошчана; 
сучасныя пунктуацыя i арфаграфiя - у адносiнах да iмёнау 
уласных i пэуных сiнтаксiчных пазiцый - выкарыстана на
умысна, каб наглядна паказаць суадносiны сучаснай i дауняй 
,,арфаграфii", вялiкiя i павялiчаныя лiтары вьmучаны паутлус
тым шрыфтам): 

7 Вялiкiя i павялiчаныя лiтары адносяцца да вiду станоучых памежных 
сiгналау, якiя абазначалi мяжу памiж словамi - у адрозненне ад ад
моуных памежных сiгналау, што знаходзяцца унутры слова i адзнача
юць адсутнасць мяжы памiж словамi (Сморгунова. О пограничных 
сигналах в скорописи. С. 178). 
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«От Миколая Немировича, старосты витебског(о) и 
мце I нског(о), паном вашеи м(и)л(о)сги: всим бурмистром и 
ратманом I наше приятельство с разъоумноженьемъ м(и)л 
(о)сти ва I шеи. 

А також, милии панове, с пана нашег(о) приказань I емъ, 
наосвеценеишаго короля, пишу м(и)л(о)сти вашеи, 1 иж ми 
панъ наш, наосвеценеишiи корол, казал послати I ку вашеи 
м(и)л(о)сти, ижбы м(и)л(о)сть ваша то для пана нашего 1 

кроля его м(и)л(о)сти оуделали мистра, обравши такого, 1 на 
мои руки прислали, што бы мел оу Витебску склепъ I веча
ныи оправити. А то бы ваша м(и)л(о)сть, не мешкая, 1 для 
пана нашег(о), наосвеценеишог(о) короля, оуделали, ижбы 
борзеи I его ваша м(и)л(о)сть прислали. А справу тому мист
ру всю I подоимуя. А он, приехаши до пана нашег(о), о том ся 
1 змовиm, што маеть за свою работу заплату взяти. А пан 1 

нашъ, наосвеценеишiи крол, рад ему заплату дас ту: 1 за то, о 
што ся коли съ его м(и)л(о)стью змовиm. А то бы ваша 1 

м(и)л(о)сть все оуделали на мои руки и на мои листъ." (с. 25, 
факсiмiле дакумента № 1, с. 44) 

Зрэшты, гэты прыклад не зусiм удалы: i не толькi таму, 
што дакумент раннi (адносiцца да другой паловы XV ст.), але 
таксама i па той прычыне, што яго пiсец, як i iншыя пiсцы гэ
тага часу, iмкнулiся часцей за усё павялiчваць "и" i "н" (што, 
прауда, не супярэчьщь сказанаму мной вышэй), а таксама 
першую лiтару радка, ствараючы такiм чынам выразную мя
жу тэкставага поля. 

Калi гаварыць пра першую лiтару тэксту, якая мела вялiкi 
памер, то яе прызначэнне яшчэ трэба высветлiць. Аднак ёсць 
падставы сцвярджаць, што яе ужыванне не адносiцца толькi 
да лiнгвiстыкi. Яе вытокi, вiдавочна, трэба шукаць у сакраль
най функцыi пiсьма. Прызначэнне дадзенай лiтары, верагод
на, мае аналогiю з першай лiтарай алфавiта, якай надавауся 
асаблiвы - сакральны - сэнс8

• 

Значьщь, вялiкiя i павялiчаныя лiтары - гэта галiна не 
толькi лiнгвiстыкi, але i палеаграфii - спецыяльнай гiстарыч

най навукi, якая вывучае знешнi (графiчны) аспект пiсьма. 

8 Гэтае уяуленне звязана са словамi Хрыста у Апакалiпсiсе: ,,Аз есмь 
Альфа и Омега, ... початок и конец ... ". 
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Тое ж самае можна сказаць i у дачыненнi да выкарыстан
ня розных радковых знакау, якiя Дзярновiч называе "знакамi 
пунктуацыi". Дзеля справядлiвасцi трэба сказаць, што i я ра
ней у дачь1неннi да ycix радковых знакау выкарыстоувау зга
даны тэрмiн. i гэта было недакладнасцю, калi не памылкай. 
Тэрмiнам "знакi пунктуацыi" можна абазначьщь толькi асоб
ную групу знакау. У адносiнах да актавых дакументау X.V
X.VI ст. маса радковых знакау мела iншае прызначэнне. 

3 пункту гледжання сiнтаксiсу i пунктуацыi функцыi зна
кау прыпынку заключаюцца 1) у размежаваннi сiнтаксiчных 
адзiнак, адасабленнi ix адна ад адной, адзначэннi канца адной 
i пачатку iншай, адзначэннi заканчэння тэксту; 2) у вылу
чэннi, адасабленнi сiнтаксiчных адзiнак, вьmучэннi ix з ix ата
чэння. Пры гэтым кожны знак прыпынку патрабуе пэунай 
iнтанацыi. Але цi можна назваць знакамi пунктуацыi, напры
клад, тыя кропкi, якiя адзначаны Дзярновiчам у яго выданнi 
(гэтыя кропкi, за выключэннем адной, у публiкацыi адзнача
ны у верхняй частцы радка): 

"Веможнымъ · а мне ласка I вымъ · паномъ · ратма I номъ 
· и справцомъ · места I Ризского · пану · Юри По I дле · а пану
· Ганусу · Бу 1 [тте] · а пану Ганусу Зба I ку ма дан быти 1"
(№З, с. 30);

"Притомъ намъ ласковиu и мили зычливи п(а)н(о)ве вся 
рада I оселая ·славного· места· Ризкого поведаемъ в(а)шеu 
м(и)л(о)сrи I штож. тыхчасовъ приходилъ перед насъ меща
нин места · 1 г(о)с(по)д(а)рьского Витебского Семенъ Ивана
вич Митяевъ зо всими I купцами · места · Витебского обтяж

ливе жалуючися на бра I каровъ ваших м(и)л(о)сти тых ко
торые бракуют селедцы в месте I в(а)шеu м(и)л(о)сти 
Рызскомъ так теж и на всих купцовъ места Ризког(о) 1 кото
рые продают албо меняют купцомъ нашимъ витебским · 1 

селедцы · против товаровъ нашихъ руских што ж в тых селе
д I цохъ · браку в(а)шеu м(и)л(о)сти ризкого мают купцы 
н(а)ши витебl ские великую шкоду для браку в(а)шее м(и)
л(о)сги рызкоrо" (№ 7, с. 40) 

Я сумняваюся. ix функцыi заключалiся яуна у iншым. Да 
таго ж як растлумачыць выпадкi, прычым нярэдкiя, калi 
кропкi (пасярэдзiне, або на нiжняй, або на верхняй лiнейцы 

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

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by8



218 Беларускi Гiстарычны Аг.ляд Том 12 

радка) прастаулялiся ледзь не пасля кожнага слова9
• Калi

улiчваць, што названыя кропкi знаходзiлi выкарыстанне не
толькi у богаслужбовых кнiгах (гэтыя кнiгi прызначалiся для
шматразовага чытання, чыталiся уголас нараспеу) i чыталь
ных кнiгах (згаданыя кнiгi таксама бьтi разлiчаны на шмат
разовае чытанне, практыка ix чытання уголас таксама была
пашыранай), але i у дзелавой дакументацыi (якая не прызна
чалася для шматразовага чытання), то за кропкамi давядзец
ца прызнаць не дэкаратыунае прызначэнне, як лiчьщь Дзяр
новiч (78), а таксама функцыi памежных сiгналау.

Больш за тое, вiдавочна, памiж кропкамi i прабеламi iснуе 
самая непасрэдная сувязь. Першапачаткова славы i групы 
слоу (унутры аднаго раздзела цi падраздзела) адасаблялiся 
пры дапамозе адных толькi кропак. Мiж тым, прастауленне 
кропак падразумявала вылучэнне пэунага прабелу. Калi 
апошнi стау больш-менш выразны, то разам з кропкай ён 
стау выконваць аднолькавыя функцыi. Паколькi i прабелы, i 
кропкi лакалiзавалiся аднолькава, надышоу час, калi павiнны 
бьтi знiкнуць або прабел, або кропка. Знiкла кропка. У сувязi 
са сказаным звяртае на сабе увагу наступны факт. Добра вядо
ма, што пры дапамозе кропак адбывалася вылучэнне лiчбау (у 
кiрьтiцы яны перадавалiся пры дапамозе лiтар). Функцыя на
званай групы кропак не выклiкае сумнення: яны бьтi патрэб
ны для таго, каб пры чытаннi не зблытаць лiчбы з лiтарамi. 
Дык вось, у тых узорах пiсьма, дзе няма кропак памiж словамi 
(а замест ix функцыянуюць прабелы), як правiла, адсутнiча
юць i кропкi, што адасабляюць лiчбы (замест ix таксама ста
вяцца прабелы), i наадварот. У беларускiм скорапiсе рэгуляр
нае вылучэнне прабелау не адразу адмянiла кропкi, якiя у 
якасцi памежнага сiгнала сустракаюцца да канца XV ст. Эпiза
дычная рэанiмацыя кропак у якасцi памежных сiгналау скора-

9 Палеографические снимки с русских грамот преимущественно XIV 
века / Под ред. А. И. Соболевского и С. Л. Пташицкого. С.-Петербург, 
1903. № 5, 6, 11, 20, 31, 48 i iнш. 

У гэтай сувязi даследчыкамi дауно зауважана "бессiстэмнасць" 
прастаулення кропак (Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палео
графия. Ленинград, 1928. С. 225; Черепнин Л. В. Русская палеогра
фия. Москва, 1956. С. 159). 
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пiсу адбываецца у другой палове XVI ст. Такiм чынам, кропкi 
уваходзяць таксама у галiну палеаграфii10

• 

Разгледзiм абрэвiятуры. Як вядома, яны падзяляюцца на два 
вiды: 1) кантракцыя (per contractionem), цi сцяжэнне i 2) сус
пенсiя (per suspensionem), цi усячэнне. Пры кантракцыi выкi
далiся лiтары унутры слова, пры суспенсii - лiтары у канцы 
слова. Абавязкова скарачалiся словы, якiя абазначалi "свяш
чэнныя iмёны": ,,Гь" (,,Господь"), ,,Снъ" (,,Сынъ"), ,,Прркъ" 
(,,пророкъ") i iнш. Нямецкi палеограф Людвiг Траубе лiчыу, 
што кантракцыя мае сакральнае паходжанне. На яго думку, 
гэты вiд скарачэння прыйшоу з яурэйскага пiсьма, у якiм iмя 
Бога перадавалася пры дапамозе чатырох лiтар - так званую 
,,тэтраграму" (поунае iмя Бога маглi ведаць толькi святары). 
Пры перакладзе Бiблii на грэцкую мову напiсанне з чатырох 
лiтар спачатку захоувалася. Аднак найбольш пашыраным ста
ла перадача гэт.ага iмя пры дапамозе кантракцыi "ее"

(,,0ЕОС" - ,,Бог") i "КС" (,,KYPIOC" - ,,Гасподзь"). Паводле 
гэтага узору былi створаны кантракцыi "iHC" i "ХРС" i iнш. 
Рыска над гэтымi словамi не была знакам скарачэння - так 
рабiлася падкрэслiванне, якое прыцягвала да слова асаблiвую 
увагу. Некаторыя даследчыкi аспрэчылi меркаванне Траубе. 
Рутберг сцвярджау, што nomina sacra з'явiлiся спачатку у тэк
сце Евангелля i толькi потым сталi выкарыстоувацца пры пе
рапiсцы кнiг Старога запавету. Ён лiчьщь, што прататыпам 
nomina sacra бьта скарочаная форма iмя iмператара у грэцкiм 
курсiве. Паап адзначау, што "свяшчэнныя iмёны" фармавалiся 
павольна i паступова; побач са скарочанымi формамi вельмi 
доуга суiснавалi i поуныя11

• Як бы там нi бьmо, найбольш ран
нiя пауднёваславянскiя i усходнеславянскiя кiрылiчныя 
помнiкi адлюстроуваюць менавiта сакральны характар кан
тракцыi. Гэта праяуляецца, у прыватнасцi, у строгай, кана
нiчнай форме старажытнай цiтлы - знака, якi ставiуся над 
кантрагаваным словам: пераважна у выглядзе прамой з дзвю-

10 У сувязi з rэтым вартае yвari назiранне анrлiйскага даследчыка 
Т. М. Клянчы. Гл.: Clanchy М. Т. From Memory to Written Record. Eng
land 1066-1307. Second edition. Harvard Univercity Press, 2002. Р. 130. 

11 Гл., напр.: Люблинская А. Д. Латинская палеография. Москва. 1967. 
с. 42--43. 
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ма засечкамi па краях. У той жа час цiтлы, што ставiлiся над 
суспенсiямi i вынаснымi лiтарамi (выконвалi пераважна прак
тычную функцыю), мелi больш "свабодную" форму: у выгля
дзе двухскатнага даху, прамой лiнii, крыху выгнутай лiнii, рау
набаковай дyri. 

Суспенсiя, вiдавочна, з самага пачатку служьmа практыч
ным задачам: з яе дапамогай эканомiлi месца на радку, пры
чым за кошт тых слоу, якiя не адносiлiся да кананiчнага тэк
сту, цi вырашалi праблему завяршэння радка на галосную, 
калi перанос слова быу немагчымы цi немэтазгодны (радок 
заужды павiнен быу заканчвацца на rалосную лiтару, цi на "ъ" 
i "ь", якiя спачатку абазначалi паугалосныя12

; такая практыка 
iснавала, у тым лiку i у XVII ст.). Праблема эканомii, даклад
ней, нават правiльнага размеркавання тэксту, была тым 
больш актуальнай, што тэкст пiсауся у два слупкi. Значьщь, 
абрэвiятуры - гэта не адна лiнгвiстыка. 

Як ужо адзначалася, вынасныя лiтары (per litteras supra
scriptas) таксама былi элементам сiстэмы памежных сiгна
лау13. Можна зауважыць, што у найбольш старажытных кiры
лiчных помнiках прыём вынасу лiтар над радком выкарыстоу
вауся у спалучэннi з кантракцыяй, напрыклад, ,,м(и)л(о)сть", 
,,вл(а)д(ы)ко", а таксама у тых выпадках, што i суспенсiя, пры
чым у спалучэннi з ёй: у канцы радка, напрыклад: ,,реч(е)" 
(вынасныя лiтары у прыведзеных прыкладах адзначаны кур
сiвам). Такiм чынам, у першым выпадку вынас лiтар над рад
ком дапамагау правiльна прачытаць скарочанае слова (часта 
доугае), у другiм, як i суспенсiя, служыу мэце вырашэння 
праблемы завяршэння радка на галосную лiтару. У далейшым 
першапачатковыя функцыi выпасных лiтар захоувалiся, але 
не дамiнавалi. Даследчыкi украiнскага кiрьmiчнага скарапiс
нага пiсьма (кiеускага скорапiсу) XVII ст., якое амаль нiчым 
не адрознiвалася ад беларускага скорапiсу гэтага часу, адзна
чаюць наступныя яго прыкметы: значную безадрыунасць 
пiсьма, наблiжэнне яго да курсiву i адначасова наяунасць не-

12 Аб розных прыёмах пераносу слоу на iншы радок у запiсах пiсцоу ХIП
Ю/ ст. гл.: Страхов А. Б. О колле1Щии писцовых записей М. Г. Гальченко 
(послесловие редактора)// Palaeoslavica, 2003. № 11. С. 145-146. 

13 Сморгунова. О пограничных сигналах в скорописи. С. 183 i iнш.
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вялiкай колькасцi скарачэнняу i выпасных лiтар14. Звязнае 
напiсанне - адзiн з памежных сiгналау. Павелiчэнне звяз
насцi памiж лiтарамi аднаго слова натуральным чынам вяло 
да выразнасцi прабелу памiж словамi, што рабiла непатрэб
нымi iншыя памежныя сiгналы. Апошняе адносiцца i да вы
пасных лiтар, колькасць якiх па меры павелiчэння звязнасцi 
пiсьма знiжаецца (а у рускiм скорапiсе, якi, у адрозненне ад 
беларускага, не спынiу свайго развiцця, яны у XVIII ст. увогу
ле знiкаюць). Такiм чынам, вынасныя лiтары - гэта таксама 
не "чыстая" лiнгвiстыка. 

Калi прыведзеныя тлумачэннi адносна паходжання скара
чэнняу слушныя, то толькi да адной лiнгвiстыкi нельга ад
несцi i знак цiтлы. Думка Траубе, што цiтла служьmа для пад
крэслiвання слова, вiдавочна, мае пад сабой грунт. Можна 
меркаваць, што прастауленне цiтлы мела таксама i практыч
ныя задачы: у выпадку скарачэння шляхам кантракцыi яна 
вьmучала асобныя цэлыя словы; у выпадку суспенсii - канец 
слова; выпасу лiтар, якiя стаялi у сярэдзiне слова - адсут
насць мяжы памiж словамi, выпасу лiтар у канцы слова - ка
нец гэтага слова i адпаведна пачатак наступнага, г. зн. ва ycix 
пералiчаных выпадках цiтла выкарыстоувалася у якасцi па
межнага сiгнала. Прымальна да выпасных лiтар (незалежна 
ад ix становiшча у слове) цiтлы выконвалi дадатковую функ
цыю - падкрэслiваючы (у лiтаральным сэнсе) гэты памежны 
сiгнал, г. зн. вьmучаючы яго больш вырази а. 

Дзярновiч уводзiць у сферу лiнгвiстыкi i прыём адзначэн
ня выпасной лiтары "и", якую ён называе паеркам (23). Ён яе 
абазначае пры дапамозе верхняга iндэкса знакам, якi па форме 
наблiжаны да графiкi рукапiснай. Па першае, выпасная "и" -
гэта не паерак. Назву "паерак" (ерак, ерчык, ерцiца) меу над
радковы знак, якi абазначау прапушчаныя "ъ" i "ь"15

• Адзiн з 
яго варыянтау нагадвау варыянт выпасной "и". Адсюль i блы
танiна. Па-другое, хоць выпасная "и" сапрауды была графе-

14 Щепкин В. Н. Русская палеография. 3-е доп. изд. Москва, 1999. С. 156. 
15 Колесов В. В. Знаки ударения и надстрочные знаки в русских руко

писях XIV-XV вв. / / Методическое пособие по описанию славяно
русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в 
СССР. Москва, 1973. Вып. 1. С. 79. 
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май (абазначала гук [j]), але яе графiка непасрэдна узыхо
дзiць да радковай "и". iншымi словамi - гэта якраз графiчны 
варыянт радковай "и". Першапачатковы варыянт выпасной 
"и" - дзве вертыкальныя або нахiленыя рысачкi цi дужкi, з 
другой чвэрцi XVI ст. яе форма амаль нiчым не адрознiвалася 
ад "и". Тое, што спасцiгла яе далей - стала нагадваць лацiн
скую s - агульная з'ява для ycix цiтлападобных лiтар16

• Каб 
мацней наблiзiць цiтлападобныя лiтары да формы цiтлы, з iмi 
праводзiлi самыя розныя графiчныя манiпуляцыi: ix расцягва
лi i звiвалi (,,м"), клалi на бок (,,з", ,,р"), нiжнiя вынасныя эле
менты адводзiлi убок (,,ц") цi наогул выдалялi (,,д") i г. д. Тое ж 
самае адбываецца i з выпасной "и". Калi з апошняй трэцi XVI 
ст. у беларускiм скорапiсе цiтлы сталi больш вузкiмi i выпук
лымi, а з  першай чвэрцi XVII ст. часта пiсалiся як пераверну
тыя s, выпасная "и" набывае форму s (у апошняй трэцi XVI ст. -
у шэрагу выпадкау, а з  пачатку XVII ст. - рэгулярна), а такса
ма дужкi17

• Дарэчы, з сярэдзiны XVI ст. для абазначэння ётава
най "i" пачынае выкарыстоувацца i варыянт у выглядзе дзвюх 
гарызантальных паралельных прамых цi крывых, якiя злуча
ны касой рыскай. Яго вытокi, вiдавочна, таксама трэба шу
каць у графiцы радковай "и". Такiм чынам, яшчэ раз пауто
рым, выпасная s - гэта усяго толькi графiчны варыянт радко
вай "и". Калi Дзярновiч абiрае шлях абазначэння гука Ш пры 
дапамозе спецыяльнага знака, то гэты знак ва ycix выпадках 
павiнен быць аднолькавым, але iм выкарыстоуваюцца тры 
розныя знакi (23). Значьщь, такiм чынам адлюстравана гра
фiка лiтар. А гэта ужо адносiцца толькi да палеаграфii. 

Зрэшты, трэба прызнаць, што у галiне палеаграфii мiж
прадметныя сувязi гiсторыi i лiнгвiстыкi з'яуляюцца настолькi 
цеснымi, што вызначьщь выразную мяжу памiж дзвюма гэ
тымi сферамi гуманiтарнай навукi (гiсторыяй i лiнгвiстыкай) 
немагчыма. Натуральна, што у сувязi са сказаным называць 

16 Цiтлападобнымi лiтарамi называюцца вынасныя лiтары, якiя выно
сiлiся над радком без цiтлы, што тлумачыцца графiчнай блiзкасцю гэ
тых лiтар i цiтлы. 

17 Нельга пагадзiцца з А. Булыкам, што форма вынасной "и" у выглядзе 
,,s" замацоуваецца у пачатку XVI ст. (Булыка А. М. Развiццё арфагра
фiчнай сiстэмы старабеларускай мовы. Мiнск, 1970. С. 53). 
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адзначаны спосаб перадачы тэксту ,,лiнгвiстычным" варыян
там не выпадае. Яго больш мэтазгодна ахарактарызаваць як 
палеаграфiчна-лiнгвiстычны цi лiнгвiстычна-палеаграфiчны. 
Калi б Дзярновiч не стау прыпiсваць сабе права на аутарства 
тэрмiна ,,лiнгвiстычны варыянт"18

, то у якасцi контраргумента 
ён мог бы спаслацца на даунюю традьщыю выкарыстання гэ
тага тэрмiна. Аднак у любым выпадку падобныя традьщыi 
(якiн не маюць пад сабой фактычных падставау) варта аба
вязкова ламаць. 3. iншага боку, чаму пры выданнi гiстарычнай 
крынiцы павiнен дамiнаваць нейкi адзiн яе бок, i менавiта 
лiнгвiстычны? 

Больш пытанняу выклiкаюць прыёмы выдання крынiцы: у 
двух варыянтах, а таксама перадача тэксту у адным з варыян
тау (,,лiнгвiстычным") з узнауленнем у самiм тэксце радковых 
i надрадковых знакау, цiтлау, выпасных лiтар пры дапамозе 
верхняга iндэкса, нераскрытых абрэвiятур пры iгнараваннi 
сучасных знакау прыпынку. 

Увогуле праблема прынцыпау, метадау i прыёмау перада
чы тэксту з'яуляецца цэнтральнай у apxearpaфii. У аснове ар
хеаграфiчнай практыкi ляжьщь iдэя множання навукова апра
цаваных копiй пiсьмовай гiстарычнай крынiцы пры дапамозе 
даступных (адносна простых i танных з пункту гледжання 
тэхналогii вытворчасцi i танных з пункту гледжання рэалiза
цыi) сродкау. Найбольш даступным спосабам з'яуляецца на 
сённяшнi дзень друк шрыфтавым наборным спосабам. Тэкст -
найбольш важная частка пiсьмовай крынiцы. Ён не толькi пе
радае вусную iнфармацыю, якая уяуляе цiкавасць для гiсто
рыкау, але i служыць крынiцай дадзеных па гiсторыi мовы, 
што з'яуляецца ужо сферай лiнгвiстыкi. Паколькi маеты памiж 
гiстарычнай навукай i лiнгвiстыкай яшчэ даволi хiсткiя, гэта 
абумовiла ужыванне "спажывецкiх" адносiнау да тэксту, калi 
кожны з названых бакоу iгнаруе iнтарэсы iншага. Апошняе i 
прывяло да з'яулення у apxearpaфii двух асноуных кiрункау у 
перадачы тэксту: першы - ,,лiнгвiстычны" (ён называецца 
яшчэ i ,,дыпламатычным"), якi мае на мэце пры дапамозе тэк-

18 "Найбольш адэкватны арыгiналу варыянт перадачы тэксту крынiцы, 
якi мы называем (падкрэслена мной. -А. Г.) Лiнzвiстычным варыян
там ... " (с. 21). 

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

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by14



224 Беларускi Гiстарычны Аzляд Том 12 

сту адлюстраваць у тым лiку дадзеныя пра мову, другi -
"крытычны" (адаптаваны), мэтай якога з'яуляецца у першую 
чаргу перадача вуснай iнфармацыi крынiцы. У цяперашнi час, 
па меры павелiчэння мiжпрадметных сувязяу памiж гiсторы
яй i лiнгвiстыкай, можна канстатаваць новыя падыходы у вы
вучэннi крынiц, калi набывае важнасць даследаванне ycix ix 
прыкмет (не толькi унутраных, але i знешнiх), што у сваю 
чаргу стымулюе развiццё такiх спецыяльных гiстарычных на
вук, як палеаграфiя, дыпламатыка, кадыкалогiя, тэксталогiя i 
iнш. Таму сёння для гiсторыка не дастаткова узнавiць толькi 
тэкст дакумента, яму патрэбна iнфармацыя пра тое, якiмi 
прыкметамi характарызуецца пiсьмо тэксту, на чым выкана
ны гэты тэкст i г. д. Зрэшты, менавiта сукупнасць ycix прык
мет дакумента дае нам права гаварьщь пра яга як пра гiста
рычную крынiцу. Так сталася, што лiнгвiсты, адзначаючы роз
ны "дапаможны апарат" тэксту, - розныя радковыя i 
надрадковыя знакi, - фiксуюць ix у публiкацыi менавiта там, 
дзе iм належала бьщь у тэксце крынiцы, прычым робяць гэта 
з дапамогай даволi абмежаваных палiграфiчных сродкау. У 
пэунай ступенi пад уплывам лiнгвiстау так пачалi рабiць у не
каторых "гiстарычных вьщаннях". i хоць "магiя" тэксту даволi 
моцная, тым не менш няма падставау адмауляць права яшчэ 
адной спецыяльнай гiстарычнай навукi - apxearpaфii - ка
рыстацца сваiмi спецыяльнымi метадамi, а не толькi далёкiм 
ад дасканаласцi "фатаграфаваннем палiграфiчнымi сродкамi". 

Увогуле, на чым грунтуецца прынцып, што усё змешчанае 
у тэксце крынiцы трэба абавязкова адлюстраваць у публiка
цыi тэксту, прычым выконваць такiм спосабам, як гэта зроб
лена у крынiцы? Няужо прыхiльнiкау названага прынцыпу 
так моцна цiсне iмкненне любой цаной данесцi знешнi вобраз 
тэкцу? Натуральна - гэта немагчыма, калi для прадстаулен
ня i перадачы тэксту абiраецца шрыфтавы наборны спосаб, а 
не факсiмiльны. Пра нейкiя iншыя iмкненнi я здагадацца не 
магу. 

Пры вырашэннi праблемы перадачы тэксту трэба зыхо
дзiць з наступнага. Па-першае, публiкатар перадае не проста 
тэкст, а вынiкi яго навуковай крытыкi. Прыступаючы да пра
цы, ён, на першы погляд, зыходзячы са сваiх прафесiйных на-
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выкау i уменняу, распрацоувае нейкiя агульныя падыходы, 
пачынаючы ад агульных прынцыпау публiкацыi i заканчваю
чы прыватнымi тэхнiчныя прыёмамi. Але вынiкам напружан
ня яго iнтэлектуальных сiл у гэтым выпадку чамусьцi застаец
ца, па-сутнасцi, механiчнае капiяванне. 

Па-другое, сучасны друкаваны тэкст з яго палiграфiчнымi 

i лiнгвiстычнымi нормамi (сучаснай арфаграфiяй, пунктуацы
яй, шрыфтамi i г. д) з'яуляецца прадуктам працяглай эвалю
цыi, у вынiку якой адбывауся пошук i адбор найбольш даска
налых сродкау яго перадачы. Плёнам гэтай эвалюцыi мы i ка
рыстаемся сёння. Якiя iснуюць матывы абiраць iншы шлях i 
уступаць у супярэчнасць з сучаснымi дасягненнямi? 

Па-трэцяе (i гэта галоунае), пры сваёй дасканаласцi су
часны шрыфт не можа адлюстраваць ycix нюансау рукапiсна
га пiсьма, а тым больш асаблiвасцяу iндывiдуальнага пiсьма 
(почырку)19

• А сёння навука не можа задаволiцца агульнай iн-

19 Будзе марным выкарыстанне для гэтай мэты распаусюджаных 
шрыфтоу, стылiзаваных пад старое пiсьмо, якiя адлюстроуваюць не 
палеаrрафiю пiсьма, а толькi знешнi эфект яrо даунiны. Возьмем да 
прыкладу папулярны шрыфт Izhitsa. Па-першае, rэты шрыфт стылiза
ваны толькi пад устау i пауустау (не скорапiс). Па-другое, ён мае аб
межаваны набор rрафiчных варыянтау лiтар, якi iснавау ва уставе i 
паууставе (у розныя перыяды на працяrу усяго часу ix функцыяна
вання). Па-трэцяе, тыя rрафiчныя варыянты, якiя прысутнiчаюць у 
rэтым шрыфце, уласцiвыя розным этапам развiцця устава i пауустава. 
Так, у Izhitsa "а" ётаванае перадаецца як m. Устауная m такоrа выrля
ду (з перакладзiнай, якая праходзiла амаль па самым верее лiтары), 
выконвалася у рукапiсах беларускага паходжання толькi з апошняй 
трэцi XN ст. Той варыянт "aмeri", якi прадстаулены у Izhitsa, а мена
вiта w (з высокай сярэдзiнай), больш характэрны для XI ст.; у XII ст. 
сярэдзiна лiтары памяншаецца. Толькi у другой палове XN ст. у сувязi 
з так званым ,,друriм пауднёваславянскiм уплывам" варыянт "aмeri" з 
нiзкай сярэдзiнай (Q) замяняецца на w з высокай сярэдзiнай. У дру
гой палове XV ст. у паууставе w пiшацца як з высокай, так i з нiзкай 
сярэдзiнай. Тое ж самае можна сказаць i пра w пауустава першай па
ловы XVI ст., а таксама устава XV - першай паловы XVI ст. У розны 
час iснавалi i розныя варыянты 1€ i ю. ,,Е" ётаванае з перакладзiнай 
пасярэдзiне характэрна для XI - першай паловы XIII ст. У другой па
лове XIII ст. у асобных выпадках перакладзiна 1€ можа падымацца i 
некалькi нахiляцца. Падымаецца уверх таксама i перакладзiна ю. У 
апошняй трэцi XN ст. прамая перакладзiна ю можа праходзiць вельмi 
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фармацыяй. Калi гаварыць, напрыклад, пра радковыя i над
радковыя знакi, мала толькi адзначьщь ix месца размяшчэння 
i перадаць ix нейкiм палобным знакам (а менавiта так i 
адбываецца пры выкарыстаннi нават самых спецыялiзаваных 
палiграфiчных сродкау), трэба даць дакладную выяву. Адныя 
i тыя ж надрадковыя знакi маглi мець розныя формы, памеры 
i iншыя прыкметы. У шэрагу выпадкау менавiта у дэталях гэ
тых прыкмет i заключаецца адказ на пытанне: што гэта за 
знак. 

За час працы над публiкацыяй гiстарычных крынiц я вы
працавау прынцып: калi не рашаецца тэхнiчны бок прабле
мы, тады памылку трэба шукаць у агульным метадзе. Праб
лем тэхнiчнага характару у Дзярновiча багата, i гэтага ён не 
хавае. ,,Па тэхнiчных прычынах", нягледзячы на разнастай
насць формау i памерау цiтлау, якiя фiгуруюць у апублiкава
ных дакументах, Дзярновiч абiрае адзiн - ,,стандартны" -
варыянт (21), надрадковыя знакi прастауляюцца не проста 
над лiтарамi (дзе у большасцi выпадкау яны i павiнны стаяць), 
а уверсе справа ад ix (21-22). Гэтыя праблемы нараджаюць у 
Дзярновiча думку, якую ён палiчыу вельмi важнай, каб зра
бiць адступленне i падзялiцца ёй з чытачом: найбольш спрош
чаныя варыянты перадачы тэксту распрацоувалiся у "эпоху", 
калi кампутарныя тэхналогii былi недаступныя (22). Прабле
ма, на першы погляд, банальная: у таблiцы сiмвалау перса
нальнага кампутара Дзярновiча не аказалася цiтлау патрэб
най формы i знакау, што маглi быць размешчаны непасрэдна 

высока цi нават па самым верее. Такiм жа чынам можа бьщь размеш
чана перакладзiна 1€. Высокая перакладзiна ю нахiляецца. Адначасо
ва з'яуляюцца варыянты ю з нахiленай перакладзiнай пасярэдзiне. 
Падобныя прыклады можна памножьщь. Такiм чынам, названы 
шрыфт не можа адлюстроуваць графiку пiсьма нейкаrа аднаго перы
яду. i гэта не гаворачы пра тое, што вышэй разrледжаны толькi асаб
лiвасцi пiсьма асноунай масы, а не асобных рукапiсау i тым больш не 
асаблiвасцi асобна узятага почырку. Асаблiвасцi почырку як iнлывi
дуальнага пiсьма - больш разнастайныя, чым агульная палеаграфiя 
пiсьма. Усё сказанае можна аднесцi i да другога папулярнага шрыфта, 
Litopys New Roman. Такiя шрыфты могуць быць выкарыстаны для 
абазначэння лiтар. якiя выйшлi з ужытку. але не для адлюстравання 
палеаграфiчных асаблiвасцяу тэксту. 
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над лiтарай. У сувязi з гэтым адзначым, што публiкацыя тэк
сту з надрадковымi знакамi, у тым лiку i з цiтламi, не з'яуляец
ца наватарствам (пра гэта нiжэй), i што у "эпоху" няведання 
кампутарных тэхналогiй такiя праблемы вырашалiся куды 
больш паспяхова. Тэхнiчныя абмежаваннi у працы археогра
фа-публiкатара, вядома, ёсць заужды. Гэтага нiхто не адмау
ляе. Аднак Дзярновiч, абраушы згаданыя прыёмы публiкацыi, 
яшчэ мацней звузiу кола сваiх магчымасцяу. 

Па нашым глыбокiм перакананнi згаданыя праблемы бу
дуць вырашаны, прычым значна больш удала, у тым выпадку, 
калi iнфармацыя пра радковыя i надрадковыя знакi будзе 
размешчана у навуковым апараце (легендзе i заувагах па тэкс
це). Дарэчы, у адносiнах да некаторых вiдау працы з тэкстам -
гэта дауно выпрацаваная i апрабаваная практыка. Ад апош
няй не адмауляецца i Дзярновiч, калi у заувагах паведамляе, 
напрыклад, пра асаблiвасцi размяшчэння тэксту i неразборлi
выя месцы. 

Мiж iншым, я не ведаю нiводнай публiкацыi крынiцы, у 
тэксце якай, напрыклад, як i у яе арыгiнале бьmа 6 пастаулена 
клякса; лiтара бьmа надрукавана па iншай лiтары, калi у ары
гiнале выпрауленне было зроблена шляхам напiсання адной 

лiтары па другой i г. д. Але калi публiкатар не робiць гэтага, 
значьщь, ён павiнен бьщь паслядоуны у iншых выпадках. 

Пры перамяшчэннi звестак па тэксце у навуковы апарат 
магчымасцi публiкатара даць вычарпальную iнфармацыю, 
напрыклад, пра радковыя i надрадковыя знакi, значна павя
лiчваюцца. Там можна надрукаваць iнфармацыю пра месца 
размяшчэння, форму, колер чарнiла i iншыя прыкметы таго цi 
iншага знака практычна у любым аб'ёме, размясцiць яго клi
шэ- выкананае ад рукi цi скапiяванае i апрацаванае на кам
путары (як бачна, кампутарныя тэхналогii не такiя ужо абме
жаваныя). Менавiта так рэкамендавалася у маiх "Метадыч
ных рэкамендацыях"20 (пра клiшэ мы, прауда, не згадвалi), 

20 Метадычныя рэкамендацыi. Вязь (с. 12-13. Арт. 17, с. 18. Арт. 43, с. 39. 
Арт. 123-124, с. 110. Арт. 582-584, с. 132. Арт. 783), лiгатуры (с. 11. 
Арт. 16,с. 18.Арт.42,с.39.Арт. 125,с. 109.Арт.571-572,с. 132. 
Арт. 783), iнiцыяльныя лiтары (с. 18. Арт. 54, с. 39-40. Арт. 126-
131, с. 132. Арт. 7�3), ,,знакi пунктуацыi" (с. 11-12. Арт. 16, с. 18. 
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так зрабiлi расiйскiя публiкатары С. Каштанау i Л. Сталярова у 
зборнiку "Россия и греческий мир в XVI веке"21

• Магчымасцi 
выкарыстання навуковага апарату я паспрабавау паказаць у 
,,Метадычных рэкамендацыях". Дадам толькi, што гэтыя маг
чымасцi, па-сутнасцi, не абмежаваныя для прадстаулення i 
перадачы не толькi тэксту, але i значнай часткi прыкмет кры
нiцы (у тым лiку i знешнiх). 

Магчымы i iншы спосаб публiкацыi крынiцы, i ён, напэу
на, на сёння самы перспектыуны, а менавiта: спалучэнне двух 
вiдау публiкацыi тэксту - шрыфтавым наборным спосабам i 
факсiмiльным (шляхам лiчбавання крынiцы). Навуковы апа
рат у выглядзе легенды i зауваг па тэксце пры гэтым захоува
ецца, але ён набывае дадатковы статус - кантрольны. 

Такiм чынам, пытанне "што важней - максiмальна адэк
ватная перадача арыгiналу выдавецкiм спосабам цi чытабель
насць зместу дакумента?" (20), якiм задаецца Дзярновiч, трэ
ба аднесцi да лiку рытарычных. Бо тое, што Дзярновiч назы
вае "адэкватнай перадачай арыгiналу" i чытабельнасцю 
"зместу" (Дзярновiч, вiдаць, хацеу сказаць "тэксту"), могуць 
бьщь рэалiзаваны адначасова. 

Складваецца уражанне, што у асобе публiкатара з пера
меннай перавагай жорстка змагаюцца тры якасцi: недастат
ковы вопыт працы у галiне apxearpaфii, адсутнасць самастой
нага мыслення, а таксама завышаныя прэтэнзii на першын
ства у рашэннi шэрагу метадычных праблем гэтай навукi. 

Ужо гаварылася, што Дзярновiч нясцiпла прыпiсау сабе 
аутарства тэрмiна "лiнгвiстычны варыянт". Мiж тым, гэты 
тэрмiн дауно i добра вядомы у apxearpaфii (лiнгвiстычны ме-

Арт. 50, с. 40. Арт. 132-134, с. 109. Арт. 575-576, с. 132. Арт. 783); 
надрадковыя знакi (с. 11-12. Арт. 16, с. 18. Арт. 52, с. 109-110. Арт. 
573-574, 577-578, с. 132. Арт. 783) i r. д.

21 Россия и греческий мир в XVI веке: В 2 т. / Подrот. к публ. С. М. Кашта

нов, Л. В. Столярова, Б. Л. Фонкич. Москва, 2004. Т. 1. № 2. С. 129, № 5. 
с. 134, № 6. с. 136, № 8. с. 138, № 12. с. 140, № 14. с. 142, № 15. 
с. 143, № 17. с. 143, № 18. с. 143, № 20. с. 144, № 21. с. 144, № 22. 
с. 145, № 23. с. 145, № 26. с. 148, № 32. с. 152, № 37. с. 154, № 38. 
с. 157, № 39. с. 158, № 40. с. 159, № 41. с. 159, № 42. с. 161, № 43. 
С. 162, № 50. С. 169 i r. д., дадаткi: № 1. С. 336, № 2. С. 338 i iнш. 
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тад цi спосаб). Наурад цi Дзярновiч мог не ведаць "Правiлау 
лiнгвiстычнага вьщання помнiкау старажытнарускай пiсьмен
насцi" (склала В. Князеуская), якiя былi выдадзены яшчэ у 
1961 г. Менавiта "лiнгвiстычны" спосаб падразумявае ужы
ванне, у прыватнасцi, такiх прыёмау, як захаванне лiтар, што 
выйшлi з ужытку; перадачу надрадковых знакау (у тым лiку 
цiтлау) i знакау прыпынку (пад якiмi часта падразумяваюць 
памежныя сiгналы); перадачу вынасных лiтар пры дапамозе 
верхняга iндэкса (над радком) - iнакш кажучы усё тое, што i 
прапаноувае Дзярновiч. ,,Лiнгвiстычны" спосаб шырока выка
рыстоувауся раней i выкарыстоуваецца сёння пераважна лiнг
вiстамi як у наву�овых выданнях (пры публiкацыi22, апiсаннi 
крынiц23, цытаваннi24), так i у навучальных25. Уласна кажучы,
яго ужыванне сярод лiнгвiстау з'яуляецца правiлам. ,,Лiнгвi
стычныя" патрабаваннi адлюстраваны i у "гiстарычных вы
даннях", напрыклад, у вядомых "Новгородских грамотах на бе
ресте ... ", што выходзяць з 1953 г. ,,Лiнгвiстычны" спосаб мае i 
яшчэ адну назву- ,,дыпламатычны". Сучасны украiнскi архео
граф Нiмчук прыводзiць наступныя прыёмы "дыпламатычна
га" спосабу перадачы тэксту: надрадковыя знакi захоуваюцца 
i друкуюцца над радком26; розныя лiтары, якiя выкарыстоу
ваюцца для абазначэння аднаго i таго ж гука, захоуваюцца27; 

22 Напр.: Смоленские грамоты XIII-XIV веков / Подг. Т. А. Сумникова 
и В. В. Лопатин. Москва, 1963; Изборник 1076 года/ Подг. В. С. Го
лышенко, В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефёдов. Москва, 
1965 i iнш. 

23 Напр.: Пергаминные рукописи собрания Виленской публичной биб
лиотеки (Библиотека Академии наук Литовской Республики, ф. 19) / 
О. А. Князевская, А. Л. Лифшиц, А. А. Турилов / / Кrakowsko-Wilenskie 
studia Slawistyczne. Т. 3. Кrak6w, 2001 i iнш. 

24 Напр.: Записи писцов в датированных древнерусских рукописях 
XIII-XV вв. (из архива М. Г. Гальченко) / Подгот. Р. Н. Маслова//
Palaeoslavica, 2003. № 11 i iнш.

25 Напр.: Хрестоматия по истории русского языка/ Авторы-составите
ли: В. В. Иванов, Т. А. Сумникова, Н. П. Панкратов. Москва, 1990.

26 Нiмчук В. В. Правила видання пам'яток, писаних украi'нською мовою
та церковнослов'янською украi'нськоi' редакциi'. Ч. 1. Проект / / Про
блеми едицiйноi' та камеральноi' археографii': iсторiя, теорiя, методи
ка. Киi"в, 1995. Вип. 27. С. 22. Арт. 2.

27 Таксама. С. 23. Арт. 3.
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абрэвiятуры не раскрываюцца28
; перадаюцца радковыя зна

кi29; размеркаванне вялiкiх i малых лiтар захоуваецца такiм, 
як i у крынiцы30. Гэтыя прыёмы характэрныя i для такога спо
сабу перадачы тэксту, якi Нiмчук вызначае як дыпламатычна
крытычны31. У пэунай ступенi прадстаулены яны у прапанава
ным тым жа аутарам крытычна-дыпламатычным спосабе32. 

Дзярновiч не лiчьщь патрэбным паведамiць чытачу пра 
наяуную практыку. Яе як бьщцам не iснуе, i тое, што iм прапа
нуецца, робiцца бьщцам упершыню. Таму яму не даводзiцца 
даваць ацэнку наяуным падыходам, аналiзаваць сучасныя ме
тады i прыёмы, ,,чапляцца" за спрэчныя у тэорыi i практьщы 
моманты. Зразумела - ix няма. Дзярновiч задаецца простымi 
пытаннямi i тут жа дае на ix простыя адказы. Усё гэта робiцца 
спакойным i крыху прыузнятым тонам глыбокага i аутарытэт
нага спецыялiста. Мiж тым, праблема у тым i заключаецца: 
пытаннi, на якiх акцэнтуе увагу Дзярновiч, маюць багатую 
гiстарыяграфiю. Аднак пра сваiх папярэднiкау ён не палiчыу 
патрэбным сказаць нi слова. 

Затое калi гаворка зайшла пра "адаптаваны" варыянт пе
радачы тэксту, Дзярновiч не пашкадавау месца у падрадковых 
заувагах для своеасаблiвага "чорнага спiсу" метадычных рэка
мендацый, у якiх, як ён лiчыць, гэты варыянт прапануецца. Цi 
то з прычыны павярхоунага знаёмства з гэтымi рэкамендацы
ямi, цi з-за празмернага iмкнення паказаць сваё першынства 
у гэты спiс трапiлi працы, якiя адлюстроуваюць самыя розныя 
спосабы перадачы тэксту. Больш за тое, спецыфiка некаторых 
з rэтьхх прац у тым, што у ix апублiкаваны рэкамендацыi адна
часова для двух спосабау перадачы тэксту: дыпламатычнага 
С =,,лiнгвiстычнага") i папулярнага С =,,адаптаванаrа"), як, на
прыклад, у "Правiлах" Страшко. Прычым апошнi згаданую 
спецыфiку сваёй працы адлюстравау у яе назве33. Усё гэта 
28 Тамсама. С. 23. Арт. 6. 
29 Тамсама. С. 23. Арт. 7. 
30 Тамсама. С. 23. Арт. 9. 
31 Тамсама. С. 25. Арт. 4, с. 26. Арт. 5, 6, 8, с. 28. Арт. 14, 17. 
32 Тамсама. С. 31-32. Арт. 4-6, с. 32. Арт. 8. 
33 Страшко В. Правила передачi тексту кириличних документiв XVI -

XVIII ст. дипломатичним i популярним методами та рекомендацii' для 

застосування цих правил у виданнях науковоrо i науково-популярно-
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зусiм не збянтэжьmа Дзярновiча. Калi пазнаёмiцца са зместам 
"Правiлау" Страшко, то навiзна методыкi Дзярновiча стане 
зусiм уяунай. Вось што прапануе Страшко для публiкацыi тэк
сту дыпламатычным спосабам. Захоуваюцца усе кiрылiчныя 
лiтары, уключаючы "ъ" i "ь"34

, вынасныя лiтары узнауляюцца 
пры дапамозе верхняга iндэкса35

; перадаюцца паеркi36, дыя
крытычныя знакi37; скарачэннi (з цiтламi цi без ix) не расшыф
роуваюцца38, выкарыстанне вялiкiх i малых лiтар захоуваецца 
такiм, як у крынiцы39; знакi пунктуацыi, ужытыя у крынiцы, 
захоуваюцца40

• У дадатку змешчаны узор публiкацыi тэксту 
дыпламатычным спосабам41

• Дык чаго ж няма у Страшко з 
таго, што ёсць у Дзярновiча? 

Але як "элегантна" Дзярновiч адмежавауся ад пералiчаных 
выданняу: яны у аснове сваёй (тэрмiн Дзярновiча) адпавя
даюць правiлам адаптаванага варыянта публiкацыi тэксту 
(22-23). Што азначае у святле сказанага "у аснове сваёй": у 
сярэднiм арыфметычным?42 

Дасталося ад Дзярновiча i маiм "Метадычным рэкаменда
цыям" - яны таксама трапiлi у лiк "адаптаваных". Мiж тым, у 

го типiв (проект) / / Проблеми едицiйноi: та камеральноi" археографГi: 
iсторiя, теорiя, методика. Киi'в, 1992. Вип. 7. 

34 Тамсама. С. 8. Арт. 1.6. 
35 Тамсама. С. 9. Арт. 1.7. 
36 Тамсама. С. 9. Арт. 1.8. 
37 Тамсама. С. 10. Арт. 1.9 
38 Тамсама. С. 10. Арт. 1.11. 
39 Тамсама. С. 11. Арт. 1.15. 
40 Тамсама. С. 12. Арт. 1.16.
41 Тамсама. С. 17. Дадатак 1. 
42 Зрэшты, у рэкамендацыях Страшко мала што новага. Так цi iнакш 

яны узыходзяць да "Правiлау лiнгвiстычнага выдання помнiкау ста
ражытнарускай пiсьменнасцi". Прычым па гэтых правiлах выдавалiся 
не толькi старажытныя усходнеславянскiя помнiкi, але i больш познiя 
крынiцы беларускага паходжання, напр. ,,Баркулабаускi летапiс", якi 
падрыхтавала да друку Н. Вайтовiч (Вайтовiч Н. Т. Баркалабаускi ле
тапiс. Мiнск, 1977). Вайтовiч, агаворваючы метады i прыёмы публiка
цыi, прама спасылаецца на "Правiлы лiнгвiстычнага выдання ... ". Па 
узоры Н. Вайтовiч У. Свяжынскiм апублiкаваны "Гiстарычныя за
пiскi" Ф. Еулашоускага (Свяжынскi У. М. ,,Гiстарычныя запiскi" Ф. Еу
лашоускага. Мiнск, 1990). 
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раздзеле "Рэкамендацый", прысвечаным прадстауленню i пе
радачы тэксту, ясна сказана, што выкарыстоуваюцца у асноу
ным усе лiтары, якiя выйшлi з ужытку43 (не друкуецца адна з 
так званых дублетных лiтар, бо калi адна з ix захоуваецца, 
другая сама сабой падразумяваецца; не ужываецца "й" - та
кой лiтары не iснавала, а была "и" з надрадковым знакам, якiя 
адзначаюцца асобна, як i усе астатнiя падобныя знакi), вынас
ныя лiтары хоць i перадаюцца у радку, але вылучаюцца курсi
вам44; хоць прапушчаныя у скарачэннях лiтары i уносяцца у 
радок, але ставяцца у круглых дужках45; хоць знакi прыпынку 
(цяпер бы я выказауся iнакш - ,,радковыя знакi"), якiя ёсць у 
тэксце, i не узнауляюцца, але пра ix наяунасць гаворыцца у 
заувагах46; тое ж самае адносiцца i да надрадковых знакау47.
Такiм чынам, я абсалютна не iгнарую радковыя i надрадко
выя знакi, але рэкамендую фiксаваць ix iншым (як лiчу, больш 
дасканалым) спосабам. Акрамя таго, я рэкамендую пэуны 
склад элементау, а таксама прыёмы апiсання радковых i над
радковых знакау48

• Калi бьщь паслядоуным, то такому навата
ру, як Дзярновiч, варта было б адзначаць, апрача абрэвiятуо, 
таксама i такi тып скарачэння, як лiгатуры. Як гэта можна зра
бiць - таксама напiсана у "Метадычных рэкамендацыях"49

• 

У той жа час, калi спасылка даецца на Каштанава (як на 
прыхiльнiка "адаптаванага" варыянта перадачы тэксту), то 
чаму адзначаюцца раннiя (метадычныя рэкамендацыi па вы-

43 Метадычныя рэкаме.ндацыi. С. 17. Арт. 37. 
44 Тамсама. С. 18. Арт. 46. 
45 Тамсама. С. 18. Арт. 48. 
46 Тамсама. С. 18. Арт. 50. 
47 Тамсама. С. 18. Арт. 52. 
48 Тамсама. С. 40. Арт. 132-134, с. 109-110. Арт. 573-578. 
49 Тамсама. С. 11. Арт. 16, с. 18. Арт. 42, с. 39. Арт. 125, с. 109. Арт. 

571-572,с. 132.Арт. 783.
Увоrуле я параiу бы Дзярновiчу пазнаёмiцца з тым, што сказана на

с. 4 згаданых "Рэкамендацый": ,,Спалучэнне прынцыпау паунаты 
прадстаулення i дакладнасцi перадачы тэксту, з аднаго боку, i яго 
чытабельнасцi, з дpyrora, ажьщцяуляецца за кошт уключэння характа
рыстык вязi i лiгатур, звестак аб знаках nунктуацыi i надрадковых зна
ках рукапiсу у заувагi. Алзначэнне апошнiх. у прыватнасцi. павiнна 
зняць iстотную рознiцу. якая iснуе памiж так званымi дыпламатыч
нымi i лiнrвiстычнымi выданнямi (падкрэслена мной. -А. Г.)".
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даннi "Актау Рускай дзяржавы" Каштанава, упершыню надру
каваныя у 1998 г., бьтi распрацаваны у 1987 r.50), а не апош
нiя яго працы (як згаданы зборнiк "Россия и греческий мир в 
XVI в.")? 

Што тут перамагае: нястрымны ,,дух наватарства" цi эле
ментарная недасведчанасць - для мяне незразумела. Улю
бым выпадку, стьть i асаблiвасцi працы Дзярновiча тут праяу
ляюцца надзвычай рэльефна. 

Характарыстыку стылю працы публiкатара "Вiцебска
рыжскiх актау" можна дапоунiць. Мала таго, што узор публi
кацыi прыняты звонку, гэты узор успрымаецца публiкатарам 
як канон, ад якога ён амаль не адыходзiць. Адсюль "фармаль
насць" (тэрмiн "фармальны" не трэба блытаць з тэрмiнам 
,,фармалiзаваны") шэрагу прыёмау публiкацыi. Незразумела, 
чаго дамагаецца публiкатар, калi у ,,лiнгвiстычным" варыянце 
ён не раскрывае абрэвiятуры i захоувае цiтлы, пры тым, што у 
"адаптаваным варыянце" цiтлы раскрываюцца, а лiтары, што 
уносяцца у слова, заключаюцца у круглыя дужкi. Бо апошнiя 
для таго i патрэбны, каб паведамiць пра склад абрэвiятуры i 
такiм чынам адасобiць лiтары абрэвiятуры ад тых, што унесе
ны публiкатарам. Незразумела таксама, чаму вынасныя лiта
ры Дзярновiч узнауляе пры дапамозе верхняга iндэкса51 i про
цiстауляе гэты прыём "адаптаванаму" - калi вынасная лiтара 
перадаецца курсiвам. i той, i iншы прыёмы выконваюць ад
нолькавую функцыю - абодва сiгналiзуюць, што лiтара выне
сена над радком52

• Нельга зразумець i мэтазгоднасць прыёму 
захавання цiтлау пры абрэвiятурах i вынасных лiтарах. Хто 
больш-менш знаёмы са старым пiсьмом, ведае, што i першы, 
i другi прыёмы скарачэння суправаджалiся цiтламi. Калi ад
значаны адначасова i абрэвiятура, i вынасная лiтара, неабход
насць iнфармаваць пра цiтлу адпадае. У гэтым правiле можа 

50 Каштанов С. М. Актовая археография. Москва, 1998 (далей- Каш
танов. Актовая археография). С. 285. 

51 Вiдавочна, вылучэння вынасных лiтар iндэксам публiкатару здалося 
мала, ён ix яшчэ вылучыу курсiвам. 

52 "Пры наяунасцi курсiву для вынасных i дужак для прыунесеных лiтар 
«дыпламатычнае» выданне можа выкарыстоувацца як лiнrвiстычнае" 
(Каштанов. Актовая археография. С. 243). 
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быць толькi два выключэннi: калi цiтла пастаулена памылко
ва (наурад цi "для прыгажосцi", як пiша Дзярновiч; с. 21), i 
калi выносiцца цiтлападобная лiтара. Аднак i пра тое, i пра 
гэта можна паiнфармаваць у навуковым апараце, прычым 
зрабiць гэта больш дакладна. 

Апрача таго, творчы запал Дзярновiча не ведае межау 
там, дзе яга варта было б утаймаваць. Я маю на увазе два 
блокi iнфармацыi навуковага апарату выдання. Першы блок 
аб'ядноувае у асноуным звесткi часткова пра лiтарнае абазна
чэнне гукавога складу слоу, часткова пра асаблiвасцi размяш
чэння ,,дублетных" лiтар, часткова пра склад радковых i над
радковых знакау. Другi блок (ён вылучаны у асобную частку i 
называецца "актавы пратакол") змяшчае дадзеныя пра межы 
кампанентау фармуляра дакументау. Дарэчы, iнфармацыя 
пра графiчныя варыянты лiтар прыводзiцца уперамешку з 
iнфармацыяй пра графемы, як бьщцам гэта адно i тое ж (на
прыклад, ,,лiтара к перадаецца як дзве дужкi. Для перадачы я 
выкарыстоуваюцца лiтары А (пасля зычных) i IA (пасля галос
ных) < ... >; с.51). Зразумець сэнс некаторых фраз тыпу "ха
рактэрная функцыя лiтары u - злучнiк памiж словамi" (68) цi 
,,характэрная функцыя лiтарау u i а - злучнiк памiж словамi" 
(70) без дадатковых тлумачэнняу немагчыма. Але гаворка не
пра гэта. Усё, што змяшчае першы блок, адлюстравана у ,,лiнг
вiстычным" варыянце тэксту. Таму няма неабходнасцi пау
торна фiксаваць гэтую iнфармацыю53

• 

53 Уласна гэтая iнфармацыя прэтэндуе на нейкую аналiтыку. iмкненне 
публiкатарау стаць адначасова ,,даследчыкамi" - адно са слабых мес
цау сучаснай археаграфii. Археограф-публiкатар павiнен ведаць сваю 
галоуную задачу - выканаць копiю гiстарычнай крынiцы, з якой 
можна бьuю 6 працаваць як з крынiцай, не наведваючы месца яе за
хавання. А калi ужо даследаваць крынiцу, то рабiць гэта усебакова, i 
калi, напрыклад, аналiзаваць яе мову, то не толькi яе арфаграфiю, 
але, i сiнтаксiс, i фанетыку i iнш. Я не працiунiк размяшчэння розных 
тыпау даследаванняу у археаграфiчнай працы, але трэба мець уяу
леннi пра ix межы. Напрыклад, уключэнне у выданне вынiкау выву
чэння архiунага (бiблiятэчнага) лёсу рукапiсу не толькi пажадана, але 
i патрэбна, калi яны даюць магчымасць публiкатару абгрунтаваць 
увядзенне у склад выдання той цi iншай iнфармацыi па тэксце, знеш
нiх прыкметах рукапiсу i iнш. 

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

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by25



Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii 235 

Але чым асаблiва здзiвiу Дзярновiч, дык гэта другiм бло
кам iнфармацыi. Калi iнфармацыя названага блока разлiчана 
на больш-менш падрыхтаванага чытача, дык навошта яму 
пры наяунасцi апублiкаванага тэксту адзначаць, з якiх дыпла
матычных кампанентау складаецца дакумент, а таксама "ва
дзiць пальцам" i паказваць, напрыклад, дзе заканчваецца на
рацыя i пачынаецца дыспазiцыя? А калi ставяцца задачы азна
ямленчага характару, то варта было б, па крайняй меры, 
растлумачьщь, што абазначаюць гэтыя мудрагелiстыя словы 
(хаця б шляхам прывядзення беларускiх адпаведнiкау). 

Сказанае дае нам падставы сфармуляваць яшчэ адзiн 
прынцып археаграфiчнай працы (што было абяцана у самым 
пачатку): прынцып кампактнасцi iнфармацыi пра крынiцу. 
iншымi словамi - iнфармацыя пра крынiцу у выданнi не пав
iнна паутарацца (незалежна ад формы прадстаулення). Гэтым 
прынцыпам Дзярновiч не кiруецца. 

У святле сказанага прынцыпы i методыку працы Дзярновi
ча спрошчанымi назваць нельга, але прымiтыунымi - можна. 
Метадалагiчны гiбрыд, якi прапанавау Дзярновiч, негатыу
ным чынам адлюстроуваецца на працэсе пошуку, вывучэння i 
засваення той iнфармацыi крынiцы i пра крынiцу, якую ён 
размясцiу у "Вiцебска-рыжскiх актах". 

Цяпер звернемся да праблемы паунаты гэтай iнфармацыi. 
Тое значэнне, якое Дзярновiч надае радковым i надрадковым 
заувагам, прымушае пачаць менавiта з ix. Паводле уласнага 
прызнання, ён не змог кампутарнымi сродкамi зафiксаваць 
форму цiтлау i з мэтай ix абазначэння абрау адзiн яе "стан
дартны" варыянт. На самай справе, такiх варыянтау у выданнi 
некалькi, але у любым выпадку яны не адлюстроуваць усе тыя 
варыянты цiтлау � якiя сустракаюцца у тэксце апублiкаваных 
дакументау. Дзярновiч паспрабавау вырашьщь гэтую прабле
му шляхам сцiслага апiсання формы цiтлау у навуковым апа
раце. Але такое апiсанне даецца, на жаль, толькi у адносiнах 
да дакументау № 1 i 4, 5. У археаграфii важнае значэнне мае 
прынцып фармалiзаванасцi структуры i зместу навуковага 
апарату, якi праяуляецца, у прыватнасцi, у тым, што падзел на 
структурныя адзiнкi i склад апошнiх у/Дачыненнi да ycix даку
ментау аднолькавы, за выключэннем, безумоуна, тых выпад-
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кау, калi прадмет адзначэння адсутнiчае (г. зн., напрыклад, 
калi вадзяны знак цi пячатка адсутнiчаюць, то ix i не апiсва
юць). Зусiм нiчога не сказана пра форму iншых надрадковых 
знакау, у той час як Дзярновiч у раздзеле аб "прынцыпах пуб
лiкацыi кiрьmiчных дакументау" робiць намёк на умоунасць ix 
формау у публiкацыi (бо перадаюцца машынна-кампутар
нымi сродкамi; с.21). 

Пiсьмо ycix апублiкаваных дакументау у Дзярновiча апiс
ваецца у асноуным толькi такiм чынам: ,,Скорапiс. Пiсьмо вы
разнае. Нацiск моцны". Гэтыя элементы апiсальнага артыкула 
пiсьма прапауноувалiся мной у "Метадычных рэкамендацы
ях"54. Аднак у выданнi Дзярновiча яны выглядаюць бязглузда, 
паколькi вiд пiсьма (,,скорапiс"), ступень выразнасцi пiсьма i 
нацiск пяра (,,вага пiсьма") - адзiнкi, якiя выдраны з аб'ёмна
га блока прапанаванай iнфармацыi. Толькi у каментарах да 
дакумента № 1 прыведзены дадатковыя звесткi пра пiсьмо. 
Так, паведамляецца, што "у лiтары а бакавая рыска значна 
выступае уверх i унiз за межы радка. W мае высокую сярэдзi
ну < ... >. Верхнiя часткi лiтар ъ i t выступаюць за межы рад
ка. Лiтара т часам мае апушчаныя да нiзу радка загiны, часам 
яе верхняя частка выступае за межы радку. Лiтара к перадаец
ца як дзве дужкi" (51). Па нейкай прычыне Дзярновiч спы
нiуся толькi на дзвюх прыкметах пiсьма: ступенi мiнускулiза
цыi пiсьма55 (наяунасць выпасных элементау у "а", ,,ъ" i t) i
формах асобных лiтар56. Чаму б не ахарактарызаваць пiсьмо 

54 Метадычныя рэкамендацыi. С. 108. Арт. 566-568. 
55 Мы лiчым мэтазгодным выкарыстанне у адносiнах да кiрылiчнага 

пiсьма тэрмiнау, прынятых у лацiнскай палеаграфii. Маюскульнае (ад 
лац. majus вялiкi) пiсьмо - двухлiнейнае, г. зн. усе лiтары займаюць 
прастору памiж дзвюма умоунымi лiнейкамi. Мiнускульнае (ад лац. 
minus малы) пiсьмо - чатырохлiнейнае, г. зн. частка лiтар займае 
прастору памiж чатырма такiмi лiнейкамi (памiж першай i трэцяй, 
другой i чацвёртай, другой i трэцяй), прычым лiнii, якiя адыходзяць 
ад радковых лiтар уверх i унiз (яны называюцца вынаснымi элемен
тамi), з'яуляюцца складовымi элементамi гэтых лiтар. 

56 Нягледзячы на тое, што Дзярновiч i канстатуе выкарыстанне у даку
менце № 1 лiтары "а" з верхнiм i нiжнiм вынаснымi элементамi, ён у 
некаторых выпадках як бы адмауляецца ад гэтых назiранняу i пры 
перадачы тэксту за "а" памьткова прымае "о" Сякое, дарэчы, нiколi за 

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

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by27



Новая лiтаратура: агляды i рэцэнзii 237 

яшчэ i па наступных прыкметах, напрыклад, па тэмпе руху; 
пераважнай працягласцi рухау пяра - вышынi (памеру) i 
прапорцыi лiтар;·сiметрычнасцi i суразмернасцi лiтар; вуглу 
нахiла; агульнай (пераважнай) форме рухау пяра; звязнасцi 
рухау; дукту; форме рухау пяра пры напiсаннi i злучэннi эле
ментау лiтар i самiх лiтар памiж сабой; тыле злучэння рухау 
пры напiсаннi элементау лiтар i самiх лiтар; колькасцi рухау 
(прыёмау) пры напiсаннi элементау лiтар i самiх лiтар; вары
янтнасцi лiтар; характару i колькасцi скарачэнняу (абрэвiя
тур, лiгатур, вензеляу i выпасных лiтар) у асноуным тэксце; 
сiстэме памежных сiгналау i iнш. Цi не таму, што аутар гэтых 
радкоу (калi характарызавау тыповыя прыкметы беларускага 
скорапiсу другой паловы XV ст.) у адной з гутарак з Дзярновi
чам не паспеу iмi падзялiцца? Я не здзiулюся, што Дзярновi
чам у адной з наступных публiкацый будуць "улiчаны" i толькi 
што прыведзеныя прыкметы пiсьма (прауда, выкарыстаныя -
так чамусьцi думаецца - не у адпаведнасцi з ix рэальным зме
стам) без спасылкi на крынiцу iнфармацыi. 

Цiкава, што Дзярновiч сапрауды упэунены, што палеагра
фiчнае апiсанне выдадзеных дакументау дадзена iм падрабяз
на57. Напэуна, у сувязi менавiта з гэтым яга не пакiдае зманлi
вая мара "лабудовы схемы эвалюцыi старабеларускага пiсьма 
у Вiцебску з улiкам характэрных прыёмау арганiзацыi тэксту i 
яга упрыгожваннем, з вызначэннем iндывiдуальных асаблi
васцяу пiсарау i дзякау, а таксама ix iдэнтыфiкацыя" (22). 
Больш за тое, робiцца намёк на стварэнне у перспектыве 
гiстарычна-псiхалагiчных тыпау складальнiкау дакументау 
на падставе ix почыркау (!?) (8). Калi лад "iндывiдуальнымi 
асаблiвасцямi пiсарау i дзякау" маецца на увазе характарыс
тыка почыркау (не пiсьма), я б мог падказаць, якiя прыкметы, 
апрача адзначаных (для пiсьма), павiнен фiксаваць публiка-

/ 

усю сваю гiсторыю такiх элементау не мела) (,,ижбы м(и)л(о)сть 
ваша та (так надрукавана - трэба чытацъ "то") для пана нашего 
кроля", 7 радок зверху; ,,што маеть за свою работу (так надрукавана 
- трэба чытацъ "роботу")", 4 радок знiзу) (пар. тэкст дакумента на
с. 25 i iлюстрацыю на с. 44).

57 "Такая важная задача, як падрабязнае палеаграфiчнае апiсанне (з
прывядзеннем характарыстыкi знешняй формы дакумента), будзе
рэалiзоувацца надалей ... " (7-8).
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тар. У любым выпадку, пры такой дасведчанасцi у галiне па
леаграфii i почырказнауства выношваць грандыёзныя планы 
(некаторыя з якiх, прауда, мяжуюць з фантастыкай) - справа 
ненадзейная. Не варта забываць i пра тое, што каб абагуль
нiць вынiкi вывучэння якога-небудзь прадмета, апошнi трэба 
спачатку прааналiзаваць. У дадзеным выпадку рана гаварьщь 
нават пра зародкi аналiзу. 

Публiкатар яуна наумысна не паведамляе, па чым зробле
на публiкацыя "Вiцебска-рыжскiх актау", хоць для ycix iншых 
публiкатарау размяшчэнне гэтай iнфармацыi у выданнi з'яу
ляецца правiлам. Гэтая iнфармацыя для карыстальнiка уяуляе 
важнасць з практычнага пункту гледжання, а менавiта у су
вязi з тым, як ставiцца да вынiкау апрацоукi апублiкаванага 
дакумента. Асабiста для мяне вiдавочна, што "Вiцебска-рыж
скiя акты" падрыхтаваны да друку паводле не арыгiнала, а 
мiкрафiльма (калi не памыляюся, пра тое, што публiкацыя 
зроблена паводле мiкрафiльма, Дзярновiч паведамляу на 
пасяджэннi аддзела, на якiм абмяркоувауся рукапiс). Пра гэта 
сведчьщь, напрыклад, адсутнасць звестак пра памеры носьбi
та тэксту дакумента, вадзяныя знакi паперы, без якiх сёння не 
абыходзiцца нават самае "адаптаванае" выданне. Лапiдарныя 
звесткi пра пячаткi падаюцца з дапамогай стандартнай фор
мулы: ,,Маюцца сляды васковай пячаткi, што змацоувала лiст" 
(51, 61, 68, 69, 71, 75). Нiчога не сказана, пакiнула гэтая пя
чатка адзiн след або два цi болей, дзе яны размешчаны, якой 
яны формы, цi можна прачытаць па ix якiя-небудзь надпiсы i 
выявы i г. д. А шкада, бо менавiта дзякуючы гэтым звесткам 
чытач мог бы даведацца, напрыклад, цi быу гэты дакумент 
,,зашытым", г. зн. дасылауся у выглядзе запячатанага канвер
та (адпавядае заходнееурапейскiм lettres closes), або "отворе
ным" (адпавядае заходнееурапейскiм lettres patentes). 

Пералiк праiгнараванай iнфармацыi можна павялiчыць: 
няма дадзеных наконт значнай колькасцi прыкмет пiсьма i 
почырку (гл. вышэй), лiнiй згiну дакумента i квадратау, што 
яны утваралi (яны могуць сведчьщь, як складвауся дакумент 
пры адпрауцы i захаваннi), тэкст не ycix пазнейшых паметак 
узноулены (дакумент № 4, 5, 7), адсутнiчаюць звесткi пра ix 
дакладную лакалiзацыю i асаблiвасцi размяшчэння i iнш. 
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Вельмi iстотна i наступнае: публiкацыя паводле мiкра
фiльма дае падставу падазраваць, што не усе унутраныя i 
знешнiя прыкметы крынiцы перададзены даклална58

• 

Некалькi слоу наконт каментарау па змесце. Усе вядомыя 
мне метадычныя рэкамендацыi аднагалосна сцвярджаюць: 
каментары не павiнны бьщь шматслоунымi i перагружаны за
лiшняй iнфармацьmй. ,,Галоуным паказчыкам якасцi выдання 
з'яуляецца не прысутнасць падрабязных каментарау, а узро
вень парыхтоукi тэкстау, легенд, загалоукау i навукова-даве
дачнага апарату, - адзначае С. Каштанау, прауда, пры гэтым 
дадае, - хаця безумоуна, вопыт працы па вывучэннi i камен
таваннi актау можа станоуча уплываць як на прачытанне тэк
стау, так i на ix археаграфiчнае афармленне у цэлым"59

• Калi 
знаёмiшся з каментарамi "Вiцебска-рыжскiх актау", чарговы 
раз пераконваешся у важнасцi гэтай пазiцыi: каментары мож
на даваць ледзь не па кожным слове i тэрмiне, што, вядома, 
практычна не ажыццяуляльна, ды i непатрэбна. У адварот
ным выпадку прадмет каментавання становiцца надзвычай 
адвольным. Калi гаварьщь пра каментары Дзярновiча, то не
каторыя яго думкi можна сфармуляваць больш сцiсла, можна 
пазбегнуць аб'ёмных цытат (нават калi гэта цытата з крынi

цы). Не думаю, у прыватнасцi, што была неабходнасць даваць 
пералiк лiтаратуры па праблеме гандлёвых i iншых сувязяу у 
Падзвiнскiм рэгiёне аб'ёмам амаль на цэлую старонку (кам., 
с. 53). Агульную карцiну гiстарычых рэалiй, прадуктам якiх 
сталi апублiкаваныя дакументы, было б больш мэтазгодна 
размясцiць у гiстарычнай прадмове выдання, якога, дарэчы, 
няма. 

Мы спынiлiся не на ycix аспектах выдання (пакiнулi без 
увагi такiя моманты, як размяшчэнне структурных адзiнак 
выдання, ix асобных частак, палiграфiчнае афармленне, 
якасць iлюстрацый i iнш.). Каб зрабiць агульныя высновы, да-

58 Груша А. Шляхi i спосабы павышэння крынiцазнаучай iнфарматыу
насцi вЪIДанняу кнiг Метрыкi ВКЛ / / Актуальныя пытаннi вывучэння 
i вЪIДання Метрыкi Вялiкага Княства Лiтоускага. Матэрыялы мiжна
роднай навукова-практычнай каf!ферэнцыi (Мiнск, 11-12 лiстапада 
2003 г.). Мiнск, 2005. С. 70, 83. 

59 Каштанов. Актовая археография. С. 288. 
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статкова i гэтага. Падсумоуваючы сказанае, адзначым наступ

нае. Выданне выклiкае супярэчлiвыя уражаннi: не прадуманы 

прынцыпы, метады i прыёмы перадачы тэксту, склад навуко
вага апарату. Карыстаючыся такiм выданнем, даследчык не 
атрымае поунай iнфармацыi пра апублiкаваныя крынiцы, а 
для таго, каб знайсцi тое, што усё ж такi ёсць, яму спатрэбiцца 
спецыяльна папрацаваць, бо шукаць давядзецца у масе непа
трэбнай iнфармацыi. 

Я ужо гаварыу60
, але паутару яшчэ раз, iншымi словамi. 

Археаграфiчная дзейнасць толькi на першы погляд робiць 
уражанне працы, якая прыносiць лёгкую навуковую славу. 

Гэта лёгкасць уяуная. Названая дзейнасць уводзiць да
следчыка у кола праблем спецыяльных гiстарычных навук, а 
таксама у галiну спецыяльнай метадалогii, якая патрабуе 
сiстэмных, а не урыукавых ведау, асаблiвых уменняу, навыкау 

i вопыту. Гэтая методыка ставiць на мэце распрацоуку сiстэм
най мадэлi публiкацыi, у якай кожны элемент мае сваё месца 
i знаходзiцца у жорсткай сувязi з iншым, г. зн. такой мадэлi, 
дзе няма месца, з аднаго боку, лакунам, з другога - залiшняй 
iнфармацыi. 

Я за выданне гiстарычных крынiц, за выданне вiцебска

рыжскiх актау, але супраць падобных метадау працы. 

60 Груша А. ,,Малапрыстасаваныя" рэкамендацыi цi малападрыхтава
ныя рэцэнзенты? / / БГА. 2003. Т. 10. С. 227. 
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