
«Малапрыстасаваныя» рэкамендацыi 
цi малападрыхтаваныя рэцэнзенты?* 

Аляксандр Груша 

Пад час знаёмства з рэцэнзiяй супрацоунiкау Нацыяналь
нага гiстарычнага архiва Беларусi (далей- НГАБ) А. М. Ла
тушкiна i 3. Л. Яцкевiча 1 на «Метадычныя рэкамендацыi па 
публiкацыi рукапiсных актавых кiрьmiчных крынiц у Беларусi 
(XIII-XVIII стст., перыяд Вялiкага княства Лiтоускага»2 (да
лей - «МР») мiжволi узнiкае некалькi пытанняу: няужо у тэк
сце амаль на 170 старонак, .flKi размеркаваны на больш чым 
1000 артыкулау, няма нiводнай карыснай i кампетэнrнай рэ
камендацыi; як атрымалася, што такому «малападрыхтавана
му» аутару, якiм з'яуляецца А. i. Груша, даручьmi такую скла
даную (як адзначаюць рэцэнзенты, «вартую намаганняу цэла
га аддзела цi нават iнстытута») i адказную працу; нарэшце, 
куды глядзела рэдкалегiя на чале з навуковым рэдактарам, вя
домым расiйскiм археографам Г.Харашкевiч? Але, быць мо
жа, «МР» з'яуляюцца «малапрыстасаванымi» не для ycix пуб
лiкатарау; быць можа, прычына не у квалiфiкацыi аутара 
«МР», а рэдкалегiя даволi паспяхова справiлася са сваiмi зада
чамi? Давайце разбярэмся. 

Звяртае на сабе увагу, што крытыка рэцэнзентау скiрава
на на вузкае кола праблем. Заувагi прысвечаны у асноуным 
iгнараванню папярэднiх прац, выкарыстанню некалькiх «но
вых,, i «незразумелых» тэрмiнау (як потым высветлiцца, но-

. Ад рэдакцыi: Хоцъ рэцэнзiя А. Латушкiна i 3. Яцкевiча на «Метадыч
ныя рэкамендацыi» друкавалася у «Беларускiм археаграфiчным што-
годнiку», гэтае выданне адмовiлася змяшчаць адказ А.Грушы. Не 
прымаючы практыкi падобнага стрымлiвання навуковай палемiкi, 
мы палiчылi вартым прапанаваць заангажаваным у ёй гiсторыкам 
старонкi БГА. 

1 Латушкiн А. М., Яцкевiч 3. Л. Малапрыстасаваныя для практычнага 
выкарыстання рэкамендацыi / / Беларускi археаграфiчны штогоднiк 
(далей-БАШ). 2003. Вып. 4. С. 310-318. 

2 Метадычныя рэкамендацыi па публiкацыi рукапiсных актавых 
кiрылiчных крынiц у Беларусi (XIII-XVIII стст., перыяд Вялiкага 
княства Лiтоускага) / Аутар-складальнiк А. i. Груша. Мiнск, 2003. 
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выя i незразумелыя яны толькi для Латушкiна i Яцкевiча) i не
каторым агульным крьrгэрыям стварэння публiкатарскiх зага
лоукау. Мiж тым, гэта не перашкодзiла рэцэнзентам прыйсцi 
да заключэння аб поунай непрыгоднасцi «МР». А як жа тэкст, 
якому археографы надаюць асаблiвае значэнне (у «МР» яму 
прысвечаны артыкулы 22-251)? Як жа навукова-даведачны 
апарат (артыкулы 838-998) i г. д.? Няужо усё гэта дробязь у 
параунаннi са згаданымi праблемамi? Прауда, у адным месцы 
Латушкiн i Яцкевiч паспрабавалi звязаць праблему перадачы 
тэксту з яго перакладам на сучасную мову. Больш за тое, яны 
далi зразумець, што пераклад - ледзь не самы дакладны i 
зручны «тэкст» крынiцы (с. 311). Я не буду удавацца у тон
касцi i разважаць на прадмет таго, якi тэкст з'яуляецца больш 
«дакладным» i «зручным» i, наогул, што усё ж такi можна на
зваць тэкстам крынiцы: яго уласны тэкст цi пераклад, г. зн. 
вынiк творчасцi перакладчыка. Адзначу толькi, што па маiм (i 
не толькi маiм) глыбокiм перакананнi, самым дакладным тэк
стам можа быць толькi тэкст крынiцы. 3 другога боку, пра якi 
пераклад iдзе гаворка: са старабеларускай мовы на беларус
кую? Не ведаю, як асобныя супрацоунiкi НГАБ, але прафесiй
ныя даследчыкi ВКЛ i Беларусi (не толькi беларускiя, але 
польскiя, лiтоускiя i расiйскiя) такiмi перакладамi не карыста
юцца. Бьщь можа, рэцэнзенты маюць на увазе дакументы, на
пiсаныя на лацiнскай, нямецкай, польскай i iншых мовах 
кiрьшiцай? Калi гэта так, то я б з вялiкiм задавальненнем па
знаёмiуся з iмi. 

Прызнацца, я вельмi уражаны заклiкам рэцэнзентау звяр
тацца пры распрацоуцы метадау i прыёмау выдання гiстарыч
ных крынiц да спадчыны такiх «знакамiтых» археографау, як 
i. i. Грыгаровiч, i. Я. Спрогiс, Дз. i. Даугяла i iншых, да такiх
зборнiкау дакументау, як «Белоруский архив древних гра
мот», «Беларускi apxiy», «Инвентари магнатских владений»,
публiкацый асобных дакументау у «Архiварыусе», «Бела
рускiм археаграфiчным штогоднiку», хронiках «Памяць» i г. д.
(с. 312). Я, канешне, мог ушанаваць згаданыя iмёны i, такiм
чынам, выказаць павагу да дзейнасцi i. Грыгаровiча, i. Спрогi
са, Дз. Даугялы i iнш. Але прызнаюся сумленна, я не выкары
стоувау ix метадычны вопыт. Я, безумоуна, спаслауся б на ix,
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калi б развiццё археаграфii спынiлася на узроунi ix публiка
цый. Але якiмi яны нi былi знакамiтымi, методыка выдання 
гiстарычных крынiц у XIX ст. - гэта учарашнi дзень. Безна
дзейна састарэла i методыка публiкацыi «Беларускага архiва» 
Дз. Даугялы, якi абапiрауся на вопыт, што быу набыты iм у да
рэвалюцыйны перыяд навуковай дзейнасцi. Не разумець гэта
га -проста не быць знаёмымi з сучаснымi патрабаваннямi да 
навуковых выданняу. Што да публiкацый асобных дакумен
тау у навукова-папулярных зборнiках «Архiварыус» i хронiках 
«Памяць», то апошнiя саступаюць нават публiкацыям i. Гры
гаровiча i Дз. Даугялы. У гэтым сэнсе яны могуць бьщь пры
кладам таго, як нельга друкаваць крынiцы. Зрэшты, менавiта 
да спрошчанасцi публiкацый i заклiкаюць Латушкiн i Яцкевiч. 
Менавiта так трэба разумець адно з ix выказванняу: « ... пры 
мэце найбольш хуткага i шырокага увядзенн.я ix (г. зн. гiста
рычных крынiц. -А Г.) у навуковы ужытак павiнна, нату
ральна, рабiць мэтазгодным максiмальную спрошчанасць 
правiл публiкацыi гэтых крынiц (падкрэслена мной. -А. Г.) ». 
Прауда, як яны дадаюць, «безумоуна, без шкоды для ix да
кладнай археаграфiчнай апрацоукi» (с. 310-311). Выкажам 
меркаванне, што гаворка iдзе пра непарушнасць «крынiца
знаучай паунацэннасцi»3 публiкацыi. Калi маё меркаванне 
слушнае, то, вiдавочна, рэцэнзенты iмкнуцца вырашьщь не
вырашальную задачу. Максiмальна спрасцiць методыку вы
дання крынiцы i пры гэтым зрабiць яе публiкацыю крынiца
знауча паунацэннай - гэта тое ж самае, што, напрыклад, Бе
ларусi увайсцi у склад Pacii i пры гэтым захаваць поуны суве
рэнiтэт i незалежнасць. Гэта абсалютна немагчыма. 

Рэцэнзентам «кiнулася у вочы» iгнараванне «шматлiкiх», 
як яны выказваюцца, падобных прац лiтоускiх i польскiх да
следчыкау (с. 311). Польскiя nрацы па методьщы публiкацыi 
гiстарычных крынiц я не iгнарую (хоць iнструкцый па вы
даннi кiрьmiчных крынiц у Польшчы i дасюль няма). Каб па
цвердзiць гэта, я раю прачытаць тэкст спасьmак на с. 5 «МР». 
На лiтоускiя распрацоукi я не мог даць спасьmкi па той про
стай прычыне, што яны адсутнiчаюць. Калi гаварыць пра во-

з Пра гэта гл.: Добрушкин Е. М. Основы археографии: Учебное посо-
бие. Москва, 1992. С. 37 i iнш. 
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пыт выдання гiстарычных крынiц у Лiтве, то самым вялiкiм 
дасягненнем лiтоускiх вучоных у гэтай галiне з'яуляецца на 
сённяшнi дзень публiкацыя кнiг Метрыкi ВКЛ. Аднак пры вы
даннi кiрьmiчных дакументау Метрыкi лiтоускiя публiкатары 
кiруюцца у асноуным «Метадычнымi рэкамендацыямi» Г. Л. 
Харашкевiч i С. М. Каштанава4 (пра што самi абвяшчаюць). 
Трэба сказаць, што у параунаннi са згаданымi «Метадыч
нымi рэкамендацыямi» у плане методыкi лiтоускiя выданнi 
Метрыкi ВКЛ амаль нiчога не даюць. Па гэтай прычыне яны 
таксама не былi названы у лiку тых, на якiя я абапiрауся. 
Адзiнае, што можна паставiць мне у папрок, дык гэта замоу
чванне iмён С. Кутшэбы, У. Сямковiча i Я. Фiялэка, археагра
фiчным вопытам якiх я сапрауды карыстауся. ix зборнiкi 
«Akta unji Polska z Litwq 1385-1791» (Wyd. S. Kutrzeba, W. 
Semkowicz. Krak6w, 1932) i «Kodeks dyplomatyczny katedry i 
diecezyi wilenskiej» (Wyd. J. Fijalek, W. Semkowicz. Krak6w, 
1948) змяшчаюць у асноуным лацiнамоуныя акты. Аднак 
змест, структура, прыёмы складання i афармлення навукова
га i навуковага-даведачнага апарату выданняу вартыя пе
раймання. Зрэшты, пра гэтыя публiкацыi нiчога не сказана i 
у рэцэнзii. Гэта - натуральна. Прапаведванне рэцэнзентамi 
максiмальна спрошчанага метаду выдання гiстарычных кры
нiц з названымi працамi зусiм не увязваецца. 

Наступную цытату рэцэнзентау прывяду цалкам: «Най

вялiкшае здзiуленне выклiкае назва падраздзела 3.2.2.5. ,,Апi
санне i iдзнтыфiкацыя вадзянога знака (вадзяных знакау) па
перы" (с. 111). Справа у тым, што аутару, якi любiцъ выка
рыстоувацъ столъкi новых тзрмiнау, варта бъиzо б ведаць, 
што пасля мiжнароднага кангрзса па zicmopыi паперы, што 
адбыуся у Оксфордзе яшчз у 196 7 г., для выкарыстання у наву
ковых доследах быу прыняты тзрмiн "фiлiгранъ ". Тлумачыц
ца гзта тым, што вада не пакiдае нiякага знака» (с. 316). Вы
карыстанне слова «вялiкi» у найвышэйшай якаснай ступенi 
сведчьщь пра тое, што на гэтую заувагу Латушкiн i Яцкевiч 
рабiлi асаблiвую стауку. Аднак, па-першае, кангрэс, якi маец
ца на увазе, адбыуся не у 1967 г., а у 1961 г. Па-другое, гэта 

4 Методические рекомендации по изданию и описанию Литовской 

Метрики/ Сост. А. Л. Хорошкевич, С. М. Каштанов. Вильнюс, 1985. 
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быу не мiжнародны кангрэс па гiсторыi паперы, а мiжнарод
ны кангрэс гiсторыкау паперы (International Association of 
Paper Historians) (у дадзеным выпадку рознiца iстотная). Па
трэцяе, лёсавызначальнага рашэння для тэрмiна «вадзяны 
знак» ён не прымау. Вось што сказана у кнiзе Э. Т. Лауцявiчу
са «Папера у Лiтве у XV-XVIII стст.», якая i паслужыла для 
Латушкiна i Яцкевiча крынiцай iнфармацыi пра названы кан
грэс: «На Мiжнародным кангрэсе гiсторыкау паперы (Inter
national Association of Paper Historians) у 1961 г. пры абмерка
ваннi праблем тэрмiналогii бьшо пастауленна пытанне аб вы
карыстаннi тэрмiна "вадзяны знак". Некаторыя удзельнiкi 
кангрэса тлумачылi: слова "знак" можна прыняць, таму што 
на паперы сапрауды бачны знак, але паколькi ён пакiдаецца 
не ад вады, а ад дроту, з якога сплецена фiгура на дне чар
пальнай формы, то яго лелей называць ,,драцяным знакам" 
(Wiremark, Drahtzeichen) »5

• Галасы асобных удзельнiкау канг
рэса - гэта яшчэ не рашэнне усяго кангрэса. Да таго ж гавор
ка iшла аб замене тэрмiна «вадзяны знак» не на «фiлiгрань», а 
на «драцяны знак». Рэцэнзенты яуна пазбеглi б такой неда
рэчнай недаклад�асцi, калi б бьшi добра знаёмыя з сучаснай 
лiтаратурай па фiлiграналогii. У ёй побач з тэрмiнам «фiлi
грань» па-ранейшаму выкарыстоуваецца «вадзяны знак». 
Няма сэнсу прыводзiць усе працы, у якiх прысутнiчае гэты 
тэрмiн. Спашлемся толькi на некаторыя з ix, а менавiта ть�я, 
што змешчаны у зборнiку «Фiлiграналагiчныя даследаваннi. 
Тэорь�я, методыка, практыка» (Ленiнград, 1990). Апошнi ад
люстравау дасягненнi i падвёу вынiкi развiцця усёй савецкай 
фiлiграналогii. Яго аснову склалi даклады i паведамленнi Пер
шай усесаюзнай нарады па фiлiграназнаустве, якая адбылася 
у траунi 1987 г. у Маскве. Аутары зборнiка - вядучыя савец
кiя (расiйскiя, украiнскiя i эстонскiя) фiлiгранолагi, археогра
фы, палеографы, гiсторь1кi кнiгi: С. О. Шмiдт, Ю. В. Андру
шайцiце, А. А. Амосау, Т. В. Дзiянава, Ы. П. Уттэр, Л. Р. Уттэр, 
Е. М. Шварц, Л. М. Касцюхiна, Б. М. Клос, Я. Л. Немiроускi, Л. 
П. Жукоуская, А. А. Турьшау, А. Я. Мацюк i iнш. Усе названь�я 
вучоныя ужываюць як тэрмiн «фiлiгрань», так i «вадзяны 
знак» («ВЗ»). 
5 Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV-XVIII вв. Вильнюс, 1979. С. 41.
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няу9
• Прысутнiчае ён i у сучасных польскiх i расiйскiх наву

чальных дапаможнiках10
• Барта дадаць, што у спецыялiстау

папернiкау асноуным тэрмiнам з'яуляецца «вадзяны знак»,

але часам ужываецца i «фiлiгран» («фiлiгрань») 11
• Дарэчы,

прыведзеная вышэй цытата з працы Т. Дзiянавай тлумачьщь,
чаму я нiчога не гавару пра лiтары, якiя суправаждаюць выя
вы вадзяных знакау: гэта частка вадзянога знака.

Рэцэнзенты адзначаюць: «Цiкавую, але незразумелую тэр
мiналоziю прапаноувае А. i. Груша пры атаясамленнi (так у
рэцэнзii, трэба "абазначэннi". -А. Г.) ступенi блiзкасцi фiлi
zpaнi з тымi, якiя ёсць у альбомах: ,,падобны", ,,вельмi падоб
ны", ,,блiзкi", ,,тоесны". Цяжка вызначьщь дакладную мяжу у 
адрозненнях памiж iмi ( прыклады узяты А. i. Грушай з уводзi
нау да кнizi Метрыкi ВКЛ 44, апублiкаванай iм у 2001 z.); на 
наш поzляд, ён дэманструе у zэтым некампетэнтнасць. На
прыклад, фiлiг.рань, якую ён называе "Сякера" - элемент гер
ба "Окша'�, а герб "Тапор", якi беларускiя даследчыкi звычайна 
не перакладаюць, мае iншы выzляд» (с. 316-317). Са зместу
9 Напр.: Lietuvos Metrika (1528-1547). 6-oji Teismч Ьу!ч kпyga (XVI а. 

pabaigos kopija) / Spaudai par. S. Lazutka, I. Valikoпytё ir kt. Vilnius, 
1995 (далей- LM-225). S. CXXXVI-CXXXVIII; Lietuvos Metrika 
(1522-1530). 4-oji Teismч Ьу!ч kпyga (XVI а. pabaigos kopija) / Spau
dai par. S. Lazutka, I. Valikonytё ir kt. Vilnius, 1997 (далей - LM-224). 
S. CXL; Lietuvos Metrika (1533 - 1535). 8-oji Teismч Ьу!ч kпyga (XVI а.
pabaigos kopija) / Spaudai par. I. Valikonytё, S. Lazutka, N. Slimienё ir
kt. Vinius, 1999 (далей- LM-227). S. LXXXIX; Lietuvos Metrika (1542
т.). 11-oji Teismч Ьу!ч kпyga (XVI а. pabaigos kopija) / Spaudai par. I.
Valikonytё, S. Viskantaitё, L. Steponavicienё. Vilnius, 2001 (далей -
LM-230). S. XXXIV; Metryka Litewska. Ksi�ga wpis6w nr. 131 / Oprac. А.
Rachuba. Warszawa, 2001 (далей-МL-131). S. 6-7; Памятники ис
тории Восточной Европы. Источники XV-XVII вв. Москва-Варшава,
2002. Т. 6. Радзивилловские акты из собрания Российской нацио
нальной библиотеки. Первая половина XVI в. / Сост. М. М. Кром (да
лей - Радзивилловские акты). С. 25, 26, 27, 33, 35 i iнш.

10 Напр.: Люблинская А. Д. Латинская палеография. Москва, 1967. С.
33 и др.; Николаева А. Т. Палеография. Москва, 1980. С. 35;
Szyman.ski J. Nauki pomocnicze historii. Warszawa, 2002. S. 311, 312.

11 Андрюшайтите Ю. В. О работе Э. Лауцявичюса «Бумага в Литве в
XV-XVIII веках» и некоторых вопросах перевода филиграноведчес
кой литературы// Археографический ежегодник за 1981 год. Моск
ва, 1982. С. 80.
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рэцэнзii немагчыма вызначьщь, да чага адносiцца мая некам
петэнтнасць: да таго, што я выкарыстоуваю формулы «падоб
ны», «вельмi падобны», «блiзкi», «тоесны», цi называю «Сяке
ру» «Сякерай». Хутчэй за усё - i да таго, i да iншага. Мяжу 
адрознення памiж паняццямi «падобны», «вельмi падобны», 
«блiзкi», «тоесны» я адзначаю - трэба бьщь больш уважлi
вым12. Праблема ж унiфiкацыi тэрмiналогii для абазначэння 
ступенi блiзкасцi фiлiгранi да тых, што змешчаны у даведнiках 
(альбомах), дауно з'яуляецца адной з самых актуальных. «Ад
сутнасць сведчання у працы пра тое, што аутар выкарысто
увае тую цi iншую сiстэму тэрмiнау цi стварае сваю уласную, 
адсутнасць тлумачэнняу, чаму не з'яуляюцца прымальнымi 
традьщыйныя тэрмiны, часам заблытвае сутнасць прабле
мы»13. Праблема унiфiкацыi тэрмiналогii ужо мае сваю гiста
рыяграфiю. Так, Ш. Брыке i В. М. Шчэпкiн выкарыстоувалi 
тры ступенi параунання: а) т о е с н ы я  знакi («varietes iden
tiques»), якiя супадаюць контурамi; б) «сходные» («varietes 
similaires»), якiя маюць адрозненнi у форме i памеры; в) «по
добные» («varietes divergentes», «якiя адхiляюцца»), калi пада
бенства назiраецца у межах тыпу. А. Амосау рэкамендавау ад
рознiваць: а) то  есныя  вадзяныя знакi, якiя адпавядаюць ва
рыянту; б) б л i з к i я ,  якiя адпавядаюць р а з н  а в i д н а с ц i ;  в) 
«сходные», якiя адпавядаюць в i д у ;  г) «подобные», што адпа
вядаюць групе; д) аналогiя, што адпавядае класу14. У распра
цаванай у 1977 г. у Францыi iнстытутам даследавання i гiсто
рыi тэкстау iнструкцыi па апiсаннi рукапiсау прыняты наступ
ныя ступенi параунання: «сходен», варыянт цi падобны тып i 

12 мР. с. 10,111. 
13 Дианова Т. В. Op.cit. С. 35-36. 
14 Амосов А. А. Проблемы точности филигранологических наблюде

ний. 1. Терминология// Проблемы научного описания рукописей и 
факсимильного издания памятников письменности. Ленинград, 
1981. 80-81; Ён жа. Датировка и кодикологическая структура «Ис
тории Грозного» в Лицевом летописном своде (Заметки о бумаге так 
называемой Царственной книги) / / Вспомогательные исторические 
дисциплины. Ленинград, 1982. Вып. 13. С. 159-160; Шварц Е. М. О 
методике определения филиграней (на материале славянских сред
невековых кодексов) / / Вспомогательные исторические дисципли
ны. Ленинград, 1983. Вып. 15. С. 81-82; Дианова Т. В. Ор. cit. С. 37. 
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нумар па Брыке. У Балгарыi - гэта падобны («similaire»), 
вельмi падобны («tres similaire»), iдэнтычны («identique»), 
тып С «type») 15. Ступень блiзкасцi вадзяных знака у ад
значаецца ва ycix найбольш грунтоуных археаграфiчных вы
даннях16. i гэта натуральнае патрабаванне да ycix публiкацый 
гiстарычных крынiц на паперы. Тэрмiналогiя, якая прапана
вана у маiх «МР», «знешне» падобная на балгарскую (у бела
рускай мове «подобный» i «сходный» перакладаюцца адным 
словам - «падобны»; таму тое, што у рускай мове «сходный», 
у мяне - «вельмi падобны») i адпавядае наступным узроуням 
класiфiкацыi: а) тоесны - варыянту; б) блiзкi - разнавiд
насцi; в) вельмi падобны - вiду; г) падобны - тыпу. 

Што да наймення «Сякера», то у дачыненнi да таго вадзя
нога знака, на якi я спасьтаюся, насуперак сцвярджэнню ау
тарау рэцэнзii, сапрауды, выкарыстоуваецца тэрмiн «Сякера» 
(«Topor» 7 па-польску, «Kirvis» - па-лiтоуску, «Топор» -
па-руску)17

• У аснову тыпавой класiфiкацыi пакладзены герб 
«Сякера» з выявай сякеры, вастрыё якой павернута у правы 
(геральдычны) бок (у Лакiера - у левы) 18. Назва ж «Окша» 
належыць гербу з iншай выявай: алебарлай, вастрыё якой на
кiравана у правы (геральдычны) бок («Ьialy halabard w czer
wonem polu») цi двума перакрыжаванамi алебардамi19. Такiм 

15 Дианова Т. В. Op.cit. С. 38-39. 
16 Напр.: Акты Русского государства 1505-1526 гг. /Сост.С. Б. Весе

ловский; доп. и подг. Р. В. Бахтурина, И. А. Булыгин, Л. И. Ивина и 
др. Москва, 1975 (далей -АРГ). № 2. С. 9, № 7. С. 16, № 11. С. 22. 
№ 40. С. 46 i iнш.; Радзивилловские акты; LM-224. Р. CXL; LM-225. Р. 
CXXXVI-CXXXVIII; LM-227. Р. LXXXIX; LM-230. Р. XXXIV.

17 Лауцявичюс Э. Ор. cit. С. 46 (рис. 17), 110-111.
18 Paprocki В. Herby rycerstwa polskiego / Wydane K.-J. Turowskiego.

Krakow, 1858. S. 58-104, 1907. Т. 11; напр.: Boniecki А. Herbarz
Polski. Cz. 1. Wiadomosci historyczno-genealogiczne о rodach
szlacheckich. Warszawa, 1906. Т. 9. S. 161,206; 1907. Т. 10. S. 83; Т. 11.
S. 198; 1908. Т. 12. S. 70; 1909. Т. 13. S. 62, 172; Semkowicz W. О
litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtq polskq w Horodle
roku 1413 / / Lituano-Slavica Posnaniensia Studia Historica. 1989. Т. 3.
S. 68 i iлюстр. 3 на с. 81; Лакиер А. Б. Русская геральдика. Москва,
1990. с. 292. 

19 Paprocki В. Op.cit. S. 561-565; напр.: Boniecki А. Herbarz Polski. S. 
158; Лакиер А. Б. Op.cit. С. 292. С. 261 (табл. XIX, мал. 10). 
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чынам, iмкнучыся прадэманстраваць маю некампетэнтнасць, 
рэцэнзенты дасягнулi адваротнага. Наогул, ix не бянтэжьщь 
той факт, што назва «Сякера» для абазначэння дадзенага гер
ба прысутнiчае у альбомах вадзяных знакау (на якiя я даю ад
сьmку)20 i археаграфiчных публiкацыях21. Самае цiкавае, што 
выява менавiта гэтага герба прыведзена у якасцi iлюстрацыi 
да артыкула "Аколавы герба «Тапор» у «Малым гербоунiку 
наваградскай шляхты". Аутарамi артыкула з'яуляюцца С. Рыб
чонак i ... Яцкевiч, адзiн з маiх рэцэнзентау22. Вiдавочна, 
апошнi забыуся на некаторыя дэталi сваiх папярэднiх прац. 

Латушкiн i Яцкевiч выказваюць неразумение, чаму ау
тар - складальнiк «МР» аддае так мала увагi такому важнаму 
элементу пячаткi як кустодзiя i абмяжоуваецца толькi адзна
чэннем яе разнавiднасцi (с. 316). Хацелася б чарговы раз вы
казаць пажаданне бьщь больш уважлiвым пры знаёмстве са 
зместам працы. Як вынiкае з артыкула 698, «для адразных i 
выразных кустодзiй пасля адзначэння тыпу прыводзяцца 
звесткi аб ix форме (падкрэслена мной. -А. Г.). Напрыклад: 
... адразная квадратная ... < ... > выразная прамавугольная з па
шырэннем у левай частцы у выглядзе прамавугольнiка < ... >». 
Не рэкамендуецца адзначаць форму толькi для падразной ку
стодзii, якая з-за асаблiвасцяу яе вырабу (з дапамогай падрэ
за) заужды блiзкая да трохвугольнiка23. Дарэчы, паведамлен
не пра тып кустодзii - не адзiная iнфармацыя, якую я лiчу не
абходным прыводзiць пры апiсаннi кустодзii. Наогул, ёй пры
свечана 14 артыкулау, г. зн. болей, чым, напрыклад, адзна-

20 Siniarska-Czaplicka J. Filigrany papierni poloionych na obszarze Rzeczy
pospolitej Polskiej od poczqtku XVI do polowy XVIII wieku. Wroclaw
Warszawa-Krak6w, 1�59. S. XI, 19-20. Расiйскiя фiлiгранолагi такса
ма адрознiваюць вадзяныя знакi «Сякера» i «Алебарда» (Загребин В. 
М., Шварц Е. М. Водяные знаки бумаги XIV и XV вв. (Обзор) / / Мето
дические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных 
книг. Москва, 1990. Вып. 3. Ч. 1. С. 8). 

21 Напр.: LM-225. Р. CXXXVII-CXXXVIII; LM-227. Р. LXXXIX; Lietuvos
Metrika. Knyga Nr. 15 (1528-1538). Uzrasymч knyga 15 ! Par. А. 
Dubonis. Vilnius, 2002. Р. 15. 

22 Малы гербоунiк наваградскай шляхты / А. Гануш, А. Леучык, С. Рыб
чонак i iнш. Мiнск, 1997. С. 15-16. 

23 МР. С. 122. 
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чэнню спiсау дакументау i публiкацый. Магчыма, я памьшяю
ся, але здаецца, нi у Польшчы, нi у Pacii, нi у Украiне i даклад
на у Беларусi няма нiводнага выдання крынiцы, у якай бы па
ведамлялася пра разнавiднасць i форму кустодзiй24

• Не пра
дугледжваюць ix апiсання i iснуючыя iнструкцыi i метадыч
ныя рэкамендацыi. Што хочуць сказаць аутары, калi пiшуць: 
«тут, хутчэй, варта бьию прымянiць прынцып, выкарысто
уваемы (так у рэцэнзii. -А Г.) пры iдэнтыфiкацыi фiлizра
ней» (с. 316), зразумела, напэуна, iм адным. Дадамо толькi: 
каб катэгарычна казаць пра залежнасць формы кустодзii ад 
вiду дакумента (што у рэцэнзii маецца на увазе пад тэрмiнам 
«вiд)дакумента»?), неабходна правесцi спецыяльнае даследа
ванне. А такога даследавання пакуль што няма. 

Спынiмся на тэрмiнах. Праблема тэрмiнау праходзiць чыр
вонай нiткай праз усю рэцэнзiю. Як лiчаць рэцэнзенты, праца 
проста «нагрувашчана» новай тэрмiналогiяй С с. 317). Тэрмiн 
«тапалагiчная дата» новым назваць цяжка. Гэты тэрмiн для 
абазначэння таго, што звычайна называецца «месцам выдан
ня», выкарыстоувау аутар вядомай працы па Метрьщы ВКЛ М. 
Р. Беражкоу25. Сапрауды, не уяуляецца магчымым вызначьщь, 
якую дату меу на увазе пiсар, калi паведамляу, напрыклад: 
«П(и)сан у Городне, април 10 ден, инъдик(т) 6»: дату прыняц
ця самога акта рашэння, падрыхтоукi дакумента цi яга выдачы 
(рассьmкi) 26• У святле гэтых дадзеных тэрмiн «месца выдання» 
(як, дарэчы, i «час вьщання») нельга лiчыць дакладным. Назва 
«тапалогiя» паходзiць ад двух грэцкiх слоу: topos «месца» i logos 

«слова» («вучэнне», «навука»). А тэрмiн «тапалагiчная дата» 
створаны па аналогii з тэрмiнам «храналагiчная дата» (мы ж не 
называем храналагiчную дату «хранiчнай»). Не з'яуляецца 
маiм новаувядзеннем i тэрмiн «археограф-дыпламатыст», якi 
24 У некаторых выпадках форму кустодзii адзначае М. М. Кром (Радзи-

вилловские акты. № 24. С. 78, № 64. С. 146). 
25 Бережков Н. Литовская Метрика как исторический источник. Моск

ва-Ленинград, 1946. Ч. 1: О первоначальном составе книг Литовс
кой Метрики по 1522 год. Прим. С. 165. Адсюль, напрыклад: « ... доку
менты ... датированы Вильной ... ». С. 41. 

26 Часта у копiях дакументау, што змешчаны у кнiгах Метрыкi, на мес
цы дат нiчога не пазначана (так званыя «акенцы»), а у арыгiналах 
даrы падпiсаны iншым чарнiлам. 
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>эцэнзенты марна старалiся адшукаць у «Вялiкай савецкай эн
�ыклапедыi» (с. 316). У пошуках гэтага тэрмiна варта было б
шярнуцца да спецыяльнай лiтаратуры па археаграфii i дыпла
VIатьщы27. Дыпламатыст - гэта вучоны, якi займаецца дыпла
VIатыкай - навукай аб знешняй i унутранай форме актау (што
rэта за навука, ведае амаль кожны студэнт). «Археограф-дып
ламатыст» - археограф, якi выдае актавыя крынiцы. Калi
улiчваць, што выданне акта - не проста перапiска яга тэксту,

але i першасная яга навуковая (у першую чаргу, дыпламатыч
ная) апрацоука, то згаданы тэрмiн цалкам адпавядае таму зна
чэнню, якое укладваецца у спалучэнне слоу «археограф» i
«дыпламатыст». Нiякiх сувязяу з «дыпламатычным» прыёмам
выданняу крынiц гэты тэрмiн не мае. Тэрмiн «шлемавая эмбле
ма» ( с. 317) таксама не мая прыдумка28. Яга павiнен ведаць i
адзiн з рэцэнзентау-Яцкевiч. Апошнi неаднаразова выкарыс
тоувау гэты тэрмiн у сваiх артыкулах29, але, вiдавочна, забыуся
пра гэта (дарэчы, з забыулiвасцю мы ужо сустракалiся). Не з'яу
ляецца памылкай выкарыстанне тэрмiна «легенда» замест
«надпiс» (с. 317), ба, у прыватнасцi, у польскай i расiйскай ар
хеаграфii легенда пячаткi традьщыйна называецца надпiсам30 

(«легендай» жа называюць адну з частак навуковага апарату).

27 Напр.: Каштанов С. М. Актовая археография. Москва, 1998. С. 91. 
Прауда, туг «дыпламатыст-археограф». 

28 Черных А. П. Геральдика //Введение в специальные исторические 
дисциплины. Москва, 1990. С. 65 i iнш. 

29 «На ycix малюнках на шлем адзета тыповая шляхецкая карона. На 
апошняй знаходзiцца шлемавая эмблема (вылучана намi. -А Г.), 
якая звычайна складзена з выявы самога герба цi ягоных частак, а 
таксама са стравусiных цi паулiнавых пёрау» (Яцкевiч 3. Малы гер
боунiк халопенiцкай шляхты. Мiнск, 1999. С. 14). Слова у слова у 
iншым выданнi (Гербоунiк беларускай шляхты/ Т. Капiца, А. Леу
чык, С. Рыбчонак i iнш. Мiнск, 2002. С. 33). 

30Гл., напр.: Akta unji Polska z Litwq 1385 -1791 / Wyd. S. Kutrzeba, W.
Semkowicz. Krak6w, 1932. № 6. S. 5, № 10, S. 7, № 16, S. 13, № 21. S. 
18 i iнш.; Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezyi wilenskiej / Wyd. J. 
Fijalek, W. Semkowicz. Krak6w, 1948. № 35, S. 62, № 56, S. 86, № 58, S. 
90, № 125, S. 145, № 150, S. 167 i iнш.; Грамоты Велик�го Новгорода 
и Пскова/ Подг. В. Г. Гейман, Н. А. Казакова, А. И. Копанев и др.; под 
ред. С. Н. Валка. Москва-Ленинград, 1949. № 4. С. 13, № 6. С. 15, 
№ 10. С. 21, № 11. С. 23, № 14. С. 26 i iнш.; Акты социально-эконо-
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Невядома на падставе чаго рэцэнзенты лiчаць, што замест 
«прынцып павагi да тэксту» трэба пiсаць «прынцып даклад
най перадачы тэксту» (с. 317). Прынцып «павагi да тэксту» 
(«le respect du texte») сфармулявалi заходнееурапейскiя архео
графы31. Згодна з iм тэкст перадаецца без купюр, адвольных 
дапауненняу, з захаваннем арфаграфii крынiцы i г. д. Гэты 
тэрмiн выкарыстаны мной свядома для адпаведнага падраз
дзела. У «МР» я не увёу нiводнага новага тэрмiна. Але калi б 
бьmа неабходнасць, я усё ж такi зрабiу бы гэта. 

У аутарау рэцэнзii выклiкае «непрыемнае уражанне», што 
я «празмерна шырон;а» карыстаюся запазычаннямi («перакла
дам i калькаваннем,;) з кнiгi С. Каштанава32 (с. 313). Я нiколi 
не ставiу перад сабой задачы вызначьщь колькасныя суадно
сiны артыкулау «Метадычных рэкамендацый» С. Каштанава i 
сваiх. Рэцэнзенты падштурхнулi мяне гэта зрабiць. Выявiлася, 
што з пералiчаных артыкулау ад «Метадычных рэкаменда
цый» С. Каштанава паходзiць не больш за трэць. Большасць з 
гэтай трэцi - абагульненне папярэдняга археаграфiчнага во
пыту. Сапрауды, патрабаваннi, згодна з якiмi, напрыклад, ска
рачэннi раскрываюцца ва ycix выпадках, а лiтары, якiя адсут
нiчаюць у тэксце, уносяцца у радок у круглых дужках; пры 
унясеннi у радок прапушчанай лiтары, якая змяшчаецца у 

мической истории Северо-Восточной Руси конца XIV -начала XVI в. 
Т. 1 /Сост.С. Б. Веселовский; подг. И. А. Голубцов, А. А. Зимин, Л. В. 
Черепнин; отв. Ред. Б. Д. Греков. Москва, 1952 (далей -АСЭИ). № 2. 
С. 27, № 47. С. 51, № 55. С. 56, № 74. С. 66, № 102. С. 82 i iнш.; АРГ. 
№ 16. С. 25, № 15. С. 24, № 23. С. 32, № 29. С. 36, № 32. С. 39 i iнш.; 
Полоцкие грамоты ХШ-начала XVI вв. Ч. 2 /Сост.и подг. А. Л. Хо
рошкевич. Москва, 1972 (далей- ПГ). № 124. С. 8, № 135. С. 23. 
№ 140. С. 30, № 141. С. 31, № 142. С. 33 i iнш. 

31 «Le principe general qui doit guider tout editeur est le respect du texte»
[«Агульны прынцып, якiм павiнен кiравацца любы публiкатар - гэта 
прынцып павагi да тэксту»] (Normes internationales pour l'edition des 
documents medievaux / / Folia Caesaraugustana. 1. Diplomatica et sigilo
graphica. Travaux preliminaires de !а Commission internationale de 
diplomatique et de !а Commission internationale de sigillographie pour 
une normalisation internationale des editions de documents et un Voca
bulaire international de !а Diplomatique et de !а Sigillographie. Zaragoza, 
1984. Р. 37). 

32 Каштанов. Актовая археография. 
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канцы слова, улiчваецца тая граматычная форма, у якой сло
ва выкарыстана у сказе; пры выкарыстаннi малых i вялiкiх 
лiтар у асноуным трэба кiравацца правiламi сучаснай арфа
графii i г. д., апрабiраваны у публiкацыях, якiя выйшлi задоу
га да з'яулення «Метадычных рэкамендацый» С. Каштанава33

• 

Вiдавочна, што рэцэнзенты не знаёмы з гэтымi публiкацыямi. 
Сучаснаму археографу-публiкатару дасталася вялiзная мета
далагiчная спадчына са шматлiкiмi варыянтамi рашэння ад
ной i той жа праблемы. Таму часта дастаткова толькi выбраць 
адзiн з самым аптымальных варыянтау. У гэтай сувязi задача 
Латушкiна i Яцкевiча павiнна заключацца не у выяуленнi i 
падлiку запазычанняу, а у ацэнцы ix прыдатнасцi з пункту 
гледжання выдання крынiц ВКЛ. Непрыемна уражваць павiн
на не тое, што тыя цi iншыя вартыя увагi месцы запазычаны, 
а тое, што яны праiгнараваны. 

Некаторыя выказваннi Латушкiна i Яцкевiча без усмешкi 
чытаць нельга. Пiльнае вока рэцэнзентау выкрыла плагiят: я 
узяу у С. Каштанава такiя тэрмiны, як «выбар тэксту», «пера
дача тэксту», «агульныя прынцыпы перадачы i прадстаулення 
тэксту» (с. 313). Гэтыя аrульныя навуковыя паняццi жывуць 
амаль столькi, колькi i сама археаграфiя. Дзiуна, што мяне не 
абвiнавацiлi у «калькаваннi» такiх тэрмiнау, як «навукова-да
ведачны апарат», «паказальнiк iмёнау», «rеаграфiчны пака
зальнiк», «каментарыi», «тлумачальны слоунiк», «заувагi i ва
рыянты» i г. д. 

Шэраг зауваг датычьщь абазначэння разнавiднасцяу даку
ментау: 1) назвы разнавiднасцяу запазычаны з расiйскай дып
ламатыкi; 2) гэтыя назвы могуць бьщь выкарыстаны, галоу
ным чынам, для працы з дакументамi Метрыкi ВКЛ да пры
няцця Статута 1588 г. (с. 312). Прадметам крытыкi з'яуляец
ца, у прыватнасцi, i тое, што я «iгнарую» назвы дакументау, 
якiя iснавалi yXVI-XVII ст.: выкарыстоуваю «пацвярджальны 
прывiлей», хоць з канца XVI ст. гэта «канфiрмацыйны» прывi
лей Сабо «канфiрмацыя»); «уводны лiст», у той час як у крынi
цах XVI ст. ён фiгуруе пад назвай «падаучы», «увяжчы» лiст, а 
у XVII ст. - як «iнтрамiсiйны»; замест «вырак», «дэкрэт» пiшу 
«прыгавор суда» i г. д. 
33 

Гл., напр.: АСЭИ, АРГ, ПГ. 
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У адрозненне ад «МР», жанр якiх прымушае мяне не вы
ходзiць за рамкi выключна рэкамендацый, дадзены адказ з'яу
ляецца першай магчымасцю абгрунтаваць сфармуляваныя 
палажэннi. 

Рэцэнзенты самi зауважылi няустойлiвасць тэрмiналогii 
для абазначэння разнавiднасцяу некаторых дакументау, але 
высновау, якiя напрошваюцца у сувязi з гэтым, не зрабiлi. У 
той жа час вiдавочна, што найменнi пераважнай большасцi 
дакументау утвораны ад назвау тых юрыдычных дзеянняу, 
якiя яны фiксавалi: «потверженый» цi «потвержоный» -ад 

«потвержать», «продажный» -ад «продавать», «дзельчий»
ад «дзелить», «меновный» -ад «менять», «заставный» -ад 

«застававлять», «умоцованый» -ад «умоцовывать» i г. д. Лек
сiчным сродкам для абазначэння дадзенага дзеяння бьmi сла
вы, якiя iснавалi у старабеларускай мове. Калi з другой пало-

, вы XVI ст. дзякуючы больш цесным культурным кантактам 
ВКЛ i Польшчы у старабеларускую мову праз польскую пра
нiклi i зацвердзiлiся дзеясловы з лацiнскай мовы (якiя абазна
чалi юрыдычныя дзеяннi), то менавiта ад ix i сталi утвараць 
назвы дакументау. Адсюль «кансэнсы» -дазволы; «канфiрма
цыi», «канфiрмацыйныя» -пацвярджэннi, пацвярджальныя; 
«цэсii», «цэсiйныя» -саступкi, саступныя; «туторыi» -апекi; 
«кансервацыi», «кансервацыйныя» -аховы, ахоуныя; «лiбер
тацыi», «лiбертацыйныя» -льготы, льготныя; «iнтpaмicii», 

«iнтрамiсiйныя» -увядзеннi, уводныя; «данацыi» -данiны; 
«абляты» -яукi; «кадукi» -спадкi i iнш. Утварэнне наймен

няу дакументау па назве юрыдычнага дзеяння на мове дадзе
нага часу -унiверсальны прынцып, якiм кiравалiся пiсары 
XV-XVIII ст. i павiнны кiравацца, як я перакананы, сучасныя

беларускiя археографы. У гэтым, а не у сляпым перайманнi
тэрмiналогii, i выяуляецца традьщыйнасць методыкi пры
свойвання найменняу дакументам. Таму у маiх «МР» i фiгуру
юць «даравальны» лiст -ад «дараваць», «уводны» -ад «уво
дзiць», «прыгавор» -ад «прыгаварыць», «сведчыя» квiты -
ад «сведчыць», «пастанова» -ад «пастанавiць», «вярыцель
ны» -ад «верыць», «прысяжны» -ад «прысягаць», «аб'яз

ны» -ад «аб'язджаць» i iнш. Ужо па гэтай прычыне згаданыя
назвы не могуць лiчьщца запазычаннямi з рускай дыплама-
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тыкi. Старыя назвы захоуваюцца, калi ix сэнс даволi зразуме
лы: «прывiлей», «позва», «атмена», «укладны», «фундушавы», 
«iнвентар», «рэестр»; калi яны утвораны ад назвы юрыдычна
га дзеяння, якое, у сваю чаргу, дало найменне другой разна
вiднасцi: «глейт»; у дачыненнi да якiх пакуль што не выяуле
ны адпаведны даклалны тэрмiн у сучаснай беларускай мове: 
«данiна», «даканчальны», «жалезны», «банiцыя», «лiст», «рэ
лаксацыйны». Ёсць некалькi выключэнняу iншага парадку. 

Характэрна, што, карыстаючыся згаданым прынцыпам, 
бьmi утвораны назвы, якiя не адрознiваюцца цi мала чым ад
рознiваюцца ад старых: «граничный лист»34 ; «даровный 
лист»35

; «дельчий лист»36; «призволеный лист», «дозволеный 
лист», «лист дозволенье»37

; «заручный лист»38
; «заставный 

лист», «заставный лист»39
; «меновный лист»40

; «постановене 

34 Расiйскi дзяржауны apxiy старажытных актау. Ф. 389. Воп. 1 (да
лей -Метрыка): Спр. 7. Арк. 1180; спр. 19. Арк. 95 адв.; спр. 22. Арк. 
25; Lietuvos Metrika. Кnyga Nr. 25 (1387-1546). Uzrasymч kпyga 25 !
Par. D. Aпtanavicius, А. Baliulis. Vilnius, 1998 (далей -LМ-25). № 234. 
Р. 285 i iнш. 

35 LM-224. № 426. Р. 351; № 427. Р. 352 i iнш. 
36 НГАБ. Ф. 694. Воп. 3. Спр. 4395. Арк. 130, 132, 132 адв.; Метрыка.

Спр. 21. Арк. 111 адв.; спр. 228. Арк. 46 адв., 130 адв.; LM-25. № 140. 
Р. 202; LM-224. № 17. Р. 54; № 55. Р. 79; LM-225. № 78. Р. 70, № 204. 
Р. 150; LM-227. № 71. Р. 59; LM-230. № 33. Р. 36 i iнш. 

37 НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 288; Метрыка. Спр. 228.
Арк. 43 адв.; Русская историческая библиотека, издаваемая Импера
торскою Археографическою комиссиею. Санкт-Петербург, 1910. Т. 
27: Литовская Метрика. Отд. 1. Ч. 1: Книги записей. Т. 1 / Под ред. И. 
И. Лаппо (далей-РИБ. Т. 27). № 21. Стб. 533. № 183. Стб. 712 i iнш. 

38 Метрыка. Спр. 21. Арк. 110 адв.; LM-25. № 154. Р. 217; LM-225. 
№ 10. Р. 28; LM-227. № 42. Р. 50, № 56. Р. 55 i iнш. 

39 НГАБ. Ф. 694. Воп. 3. Спр. 4395. Арк. 25, 26, 41, 156, 156 адв.; воп. 4.
Спр. 903. Арк. 23; ф. 1785. Воп. 1. Спр. 9. Арк. 17; Метрыка. Спр. 21. 
Арк. 126 адв., 127, 127 адв., 128 адв., 129, 129 адв.; спр. 228. Арк. 27 
адв., 28 адв., 162, 168 адв.; Lietuvos Metrika. Кпуgа Nr. 12 (1522-
1529). Uzrasymч knyga 12 / Par. D. Antanavicius, А. Baliulis. Vilnius, 
2001 (далей -LM-12). № 453. Р. 363; LM-224. № 379. Р. 315; LM-
225. № 277. Р. 197, № 365. Р. 248; LM-227. № 59. Р. 56 i iнш. 

40 НГАБ. Ф. 1785. Воп. 1. Спр. 9. Арк. 21; LM-12. № 19. Р. 130; № 48. Р. 
148; № 49. Р. 149; № 236. Р. 250; LM-25. № 93. Р. 150; LM-224. № 17. 
Р. 54; № 391. Р. 330; № 427. Р. 352 i iнш. 
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на соиме»41, «постановенье соимовое», «уфала и постановенье 
соймовое»42; «потвержоный лист», «потверженый лист», «по
тверженье»43; «продажный лист», «лист продажи»44

, «сведчо
ный лист»45 i iнш. i г.эта не дзiуна: у старабеларускай мове шмат 
чаго агульнага з сучаснай беларускай. Тэрмiны «даравальная» 
(грамата), «даравальны» (лiст) амаль не сустракаюцца у кры
нiцах. Аднак у дыспазiтыунай частцы даравальных фiгуруе дзе
яслоу «жаловать», г. зн. «дараваць», а у карабарацыi -таксама 
i «жалованье»: «На потверженье того моего жалованья и твер
дости печать нашу велели есмо привесити к сему листу»; «А на 
потверженье того нашого жалованья про лепъшую памят и 

. твердость и печать нашу велели есмо привесити к сему нашо
му листу»46 i г. д. Слова «жаловать» шырока ужываецца i у 
XVI ст.: «И бил намъ чоломъ, абыхъмо его пожаловали имени-
цом, с чого бы собе поживенье мелъ ... Мы ... пожаловали есмо 
его, дали ему люди н(а)ши ... »; «А такъ мы ... тымъ спадкомъ 
его пожаловали ... ему есмо дали ... »47 i г. д. У гэтым значэннi
выкарыстоувауся i дзеяслоу «даровать», якi ёсць i у сучаснай бе
ларускай мове, i ад якога уласна i утворана назва «дараваль
ны»: « ... за его к нам верную службу, тот двор Дорогово даемъ и 
даруем»;« ... дали есмо еи и вечне даровали, записуемъ и вечне 
записали тымъ то нашимъ привилем дворъ в Мерецъкомъ по
вете ... »; « ... и тепер его м(и)л(о)сти дали и вечъне даровали, 
записуем и вечъне записали ... »; «даемъ з ласки нашое, даруем 
тымъ нашимъ листомъ ... тые люди ... »48. 
41 НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 114; LМ-8. № 399. Р. 299 i iнш.
42 НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 114; LМ-12. № 47. Р. 147 i iнш.
43 Метрыка. Спр. 18. Арк. 30 адв., 71; спр. 21. Арк. 50, 50 адв., 85; LM-

12. № 49. Р. 149; № 429. Р. 350; № 503. Р. 398-399; LM-25. № 133. Р.
193; № 235. Р. 286; LM-227. № 56. Р. 55; № 367. Р. 173, 174 i iнш.

44 НГАБ. Ф. 694. Воп. 3. Спр. 4395. Арк. 59; воп. 4. Спр. 902. Арк. 18, 33
адв.; спр. 6029. Арк. 444; Ф. 1785. Воп. 1. Спр. 5. Арк. 18 адв., 19, 20,
21 адв.; спр. 9. Арк. 18 адв., 19, 19 адв.; спр. 14. Арк. 12 адв., 13 адв.,
18 адв., 19, 19 адв., 20 i iнш.

45 РИБ. Т. 27. № 97. Стб. 408. 
46 LM-25. № 241. Р. 293, 242. Р. 294.
47 LM-25. № 26. Р. 92, № 52. Р. 117.
48 Lietuvos Metrika (1427-1506). Кпуgа Nr. 5. Uzrasymч knyga 5 / Par. Е. 

Banionis. Vilnius, 1993. № 145. Р. 262; LM-25. №15. Р. 83, № 16. Р. 85, 
№ 224. Р. 278 i iнш. 
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Цi не гэтыя найменнi, па сцвярджэннi рэцэнзентау, пахо
дзяць з рускай дыпламатыкi? Маё здзiуленне пераузыходзiць 
усе межы: Латушкiн i Яцкевiч не ведаюць назвау тых даку
ментау, апiсанне якiх пастаулена у ix службовы абавязак як 
супрацоунiкау НГАБ. Адсюль i супярэчнасць: адзначаецца, 
што « ... тэрмiналагiя, з дапамагай якай аутар стварае зага
лаукi i апiсвае дакументы, фактычна цалкам узята з прац 
расiйскiх даследчыкау Г. Л. Харашкевiч i С. М. Каштанава i 
найбальш падыхадзiць да археаграфiчнай апрацаукi дакумен
тау Маскаускай дзяржавы» i тут жа сцвярджаецца, што «яна 
мажа быць выкарыстана для працы з дакументамi, якiя вы
давалiся ва устанавах ВКЛ, але, галауным чынам, для працы 
з актамi Метрыкi ВКЛ, якiя напiсаны на кiрылiцы (так у рэ
цэнзii, трэба чытаць "кiрылiцай". -А Г.) да прыняцця Ста
тута ВКЛ 1588 г.» (с. 312)49

• Мне хацелася 6 пабачыць рэак
цыю расiйскага гiсторыка, калi 6 у адносiнах да «указной 
граматы» Маскоускай дзяржавы была выкарыстана назва 
«лiст», а да «даравальнай граматы» - «прывiлей». i няужо 
аутары рэцэнзii мяркуюць, што прадажныя, мяноуныя, 
дзельчыя, застауныя i iншыя лiсты, якiя упiсвалiся у кнiгi 
Метрыкi, настолькi моцна адрознiвалiся ад тых жа лiстоу у 
iншых актавых кнiгах, што называлiся цi павiнны называцца 
у сучасных археаграфiчных выданнях iнакш? Са слоу рэцэн
зентау вынiкае, што дакумент адной разнавiднасцi павiнен 
мець iншую назву, калi ён напiсаны не кiрылiцай (!?). Тут 
без каментарыяу. 

49 Дарэчы, i. Грыгаровiч, iгнараванне вопыту якога з майго боку у рэ
цэнзентау выклiкала вялiкае негадаванне, абазначау дакументы дру
гой паловы XVI-XVII ст. «даравальнымi» («жалованными» - па-рус
ку), «даравальнымi (пацвярджальнымi)», «пацвярджальнымi», «дара
вальнымi пацвярджальнымi» (Акты, относящиеся к истории Запад
ной России, собранные и изданные Археографическою комиссиею 
(далей - АЗР). Санкт-Петербург, 1848. Т. 3 (1544-1587) (далей
АЗР. Т. 3). № 49. С. 153, № 52. С. 157, № 54. С. 159; АЗР. Санкт-Пе
тербург, 1851. Т. 4 (1588-1632). № 4. С. 7, № 6. С. 10, № 8. С. 13, 
№ 171. С. 258; АЗР. Санкт-Петербург, 1853. Т. 5 (1633-1699). № 1. 
С. 1, № 2. С. 2, № 17. С. 67 i iнш.). Ёсць у яго i «уводная» грамата i «ка
ралеускiя прыгаворы» (АЗР. Т. 3. № 57. С. 163, № 111. С. 241). Але i 
не працы i. Грыгаровiча паслужылi мне узорам для пераймання. 
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Многiя дакументы у «Метадычных рэкамендацыях» Г. Ха
рашкевiч i С. Кашатанава адсутнiчаюць. Вось яны: «атмены»; 
«даканчальныя»; «данiны»; аб'язныя; банiцыi; ваенныя, сей
мавыя, срэбшчынныя, паслушныя апавяшчальныя акруго
выя; выпiсы упiсанняу; глейты; гранiчныя з загаду i угод
лiвыя; даравальныя застауныя, адкупныя, мяноуныя, да
звольчыя, укладныя, фундушавыя, бласлауленныя, вызволь
чыя, ахоуныя, апякальныя (прывiлеi); дароуныя, укладныя i 
фундушавыя; дзельчыя угодлiвыя, яднальныя, па прыгавору 
суда i проста дзельчыя; дзельчыя, прадажныя i застауныя 
iнвентары; прыгаворы суда; рэлаксацыйныя; сведчыя; увод

.ныя з гранiцамi, з аб'ездам i гранiцамi; уводныя, камiсiйныя, 
ваенныя, сеймавыя, срэбшчынныя, заручныя «граматы» i 
«лiсты»; умацаваныя i iнш. Цi не гэта называецца запазычан
нем? Калi абазначэнне дакумента, якое прапаноуваюць iн
шь1я даследчыкi, з'яуляецца абгрунтаваным, чаму яно не 
можа бьщь прынята? Няужо даследчык павiнен прынцыпова 
адмовiцца ад папярэднiх дасягненняу? У Маскоускай дзяржа
ве не iснавала прывiлеяу, а былi толькi даравальныя (з пад
разнавiднасцямi: данныя, аброчныя, тарханныя, абельныя, 
тарханна-аброчныя, тарханна-праезджыя, тарханна-несудзi
мыя (абельна-несудзiмыя), ружныя, палетныя i iнш.); не пры
гаворы суда, а судныя спiсы, дакладныя судныя спiсы i правыя 
граматы (дарэчы, апошнi тэрмiн сустракаецца, прауда, рэдка 
i у ВКЛ); не «глейты», а «опасы»; не «адмоуная», а «размёт
ныя» i г. д. Нязначныя па колькасцi супадзеннi (даравальныя, 
мяноуныя, устауныя) гавораць толькi аб пэунай блiзкасцi су
часнай беларускай i старарускай моу. 

Як бы там нi было, старыя назвы я не iгнарую. Паводле 
артыкула 289: «У загалоуку можа быць прыведзена i саманаз
ва дакумента, якая змяшчаецца пас.ля назвы падразнавiднасцi 
у круглыя дужкi i двукоссе ( ... )». 

Дарэчы, са слоу рэцэнзентау вынiкае, што мяжой iсна
вання назвау дакументау, якi змешчаны у «МР», быу Статут 
ВКЛ 1588 г. Спакушальна, але небяспечна рабiць з вядомых 
пiсьмовых помнiкау дэмаркацыйную лiнiю для тых цi iн
шых з'яу. Статут ВКЛ 1588 г. не адмяняу старыя i не уводзiу 
новыя назвы, а толькi узнауляу iснуючыя. Вось прыклады з 
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загалоукау да кнiг Метрыкi ВКЛ, якiя былi складзены у 90-
х г. XVI -пачатку XVII ст.: «привилей потверженья», «при
вилей и потверженье», «лист потверженья», «потверженье 
привилею», «потверженье», «потверженье на дозволенье»; 
«лист на вызволенье», «лист вызволенья», «лист и вызволе
нье», «привилей на вызволенье», «вызволенье»; «лист на 
дозволенье» або «позволенье», «привилей, позволенье», 
«лист и позволенье», «привилей на дозволенье» або «позво
ленье», «позволенье»; «лист военный»; «лист серебщиз
ный»; «соймовыи листы»; «комисийный лист»; «лист заруч
ный»; «лист кглейтовный»; «лист заставный»; «вписане до 
книгъ тестаменту», «вписанье листу ... »; «уписанье копии з 
выроку комисарского ... », «вписанье копии» i iнш.50 Такiя 
назвы як «позволенье», «заручны лист», «потверженье», 
«железны лист», «глейт», «глейтовы лист», «даровный лист» 
часта сустракаюцца i у другой палове XVII ст.51, а словы 
«упiсанне» i «упiсываць» ва «упiсаннях» -таксама i у дру-

sо Метрыка. Спр. 19. Арк. 27 адв., 28, 28 адв., 29, 31 адв.; Lietuvos 
Metrika. Knyga Nr. 8 (1499-1514). Uzrasymч knyga 8 / Par. А. 
Baliulis, R. Firkovicius, D. Antanavicius. Vilnius, 1995. № 197. Р. 190; 
LM-12. № 19. Р. 129, № 209. Р. 235, № 216. Р. 238, № 218. Р. 239, 
№ 247. Р. 257, № 269. Р. 267, № 336. Р. 300, № 337. Р. 301, № 434. 
Р. 352, № 437. Р. 355; LM-15. № 106. Р. 140, № 131. Р. 161, № 147. 
Р. 185, № 186. Р. 243; Метрыка Вялiкага княства Лiтоускага. Кнi
га 28 (1522-1552). Кнiга запiсау 28 / Падрыхт. В. Мянжынскi, 
У. Свяжынскi. Мiнск, 2000. № 5. С. 51, № 19. С. 68, № 29. С. 80, 
№ 30. с. 80, № 55. с. 103, № 56. с. 104, № 61. с. 109, № 75. с. 124, 
№ 81. С. 131, № 119. С. 160, № 152. С. 196; LM-224. № 453. Р. 366, 
№ 508. Р. 404; LM-225. № 299. Р. 214; LM-227. № 89. Р. 65, № 90. 
Р. 66, № 184. Р. 97, № 225. Р. 108, № 336. Р. 155; LM-230. № 4. Р. 7 
i iнш. 

51 ML-131. № 37. S. 28, № 45. S. 31, № 78. S. 40, № 84. S. 41, № 222.
s. 75, № 270. s. 85, № 332. s. 102, № 353. s. 106, № 470. s. 136,
№ 472. s. 137, № 556. s. 161, № 562. s. 162, № 616. s. 181, № 780.
S. 233, № 821. S. 244, № 1090. S. 362 i iнш.; Руська (Волинська)
Метрика. Регести документiв Коронно1 канцелярi'i для украi:нських
земель (Волинське, Киi:вське, Брацлавське, Чернiгiвське ВО€ВОД· 
ства) 1569-1673 // Передмова П. Кеннедi Грiмстед; упорядники
Г. Боряк, Г. Вайс, К. Вислобоков i iнш. Ки'iв, 2002. № 97. С. 804,
№ 98. с. 804, № 101. с. 804, № 102. с. 804, № 103. с. 804, № 105.
С. 805 i iнш.
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гой палове XVIII ст., прычым не толькi кнiгах Метрыкi52. 
Ал.е справа, як я гаварыу вышэй, не у гэтым. 

Калi для аутарау рэцэнзii ix пункт гледжання з'яуляецца 

прынцыповым, чаму тады выпiс яны не называюць «мiну
тай53», «вiдымусам»54, «экстрактам», «прэпiсам»55; «увяжчы» цi 
«iнтрамiсiйны» - «заводчым» цi «завозчым»56; «вырак» - «су
довым» лiстом57, «сказанием», «усказываннем»58, «разсуд
кам»59 i г. д.? 

Па сцвярджэннi рэцэнзентау, «загалоукi складзены не тра
дыцыйна i стъиziстычна нязручна ( ... ), перагружаны iнфарма
цыйна, перанасычаны тэрмiнамi, часам настолъкi, што цяж
ка зразумецъ ix сэнс ... » (с. 313), колькасць iнфармацыi, якая 
вынесена у загаловак «робiцъ цяжка успрымалънай iнфарма
цыю пра змест дакументау для чытачоу i даследчыкау» (с. 
3],4). Для прыкладу, з больш як 150 загалоукау, змешчаных у 
працы, абраны адзiн i, канешне, самы аб'ёмны. Вось некалькi 

52 Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов 
(далей - АБАК). Вильна, 1865. Т. 1. Акты Гродненского земского 
суда. № 35. С. 130, № 38. С. 143; АБАК. Вильна, 1870. Т. 3. Акты Бре
стского градского суда. № 4. С. 7, № 5. С. 9, № 11. С. 20, № 12. С. 20, 
№ 37. С. 58, № 45. С. 67, № 46. С. 68, № 48. С. 71 i iнш. 

53 Метрыка. Спр. 21. Арк. 130 i iнш. 
54 НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 692. Т. 2. Арк. 71; спр. 1336. Т. 2. Арк. 391, 

602, 624, 633 i iнш. 
55 НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 112 адв. i iнш. 
56 Гiстарычны слоунiк беларускай мовы. Вып. 17 / Склад. Т. i.Блiзнюк, 

А. М. Булыка, Р. С. Гамзовiч i iнш. Мiнск, 1998. С. 55. 
57 НГАБ. Ф. 694. Воп. 4. Спр. 1336. Т. 1. Арк. 17, 18 i iнш. 
58 «И пани Воитеховая перед нами мовила, ижъ пану моему жадного

суда и усказываня и с Сенкомъ Звегою не было, а то он листъ указы
вает жалобъныи, нехаи он листъ укажетъ судовыи ... » (Lietuvos Met
rika. Кпуgа Nr. 11 (1518-1523). jrasч knyga 11 / Par. А. Duboнis. 
Vilnius, 1997 (далей- LM-11). № 138. Р. 133). Гл. таксама: LM-11. 
№ 109. Р. 115; Метрыка. Спр. 21. Арк. 113; спр. 228. Арк. 33, 51, 53 
адв. i iнш. Дарэчы, тэрмiны «увяжчы» i «вырак», я выкарыстоувау у 
выданнi кнiгi Метрыкi BКJI 44, таму для мяне яны не з'яуляюцца «ад
крыццём». 

59 «И мы тому порозумевши, таковыи есмо промежку них розсудок и 
сказанье вчинили ... (Метрыка. Спр. 18. Арк. 30 адв.; « ... розсудок 
тому вчинити водле прав писаных Статуту земского ... » (Метрыка. 
Спр. 21. Арк. 82) i iнш. 
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тыповых загалоукау «МР» : «Дазвольчы прывiлей вял. кн. лiт. 
Жыгiмонта I Старога татарыну Троцкага пав. Абдуле Абрагi
мавiчу на продаж троцкай ваяводзiнай, панi Пятровай Ганне 
Аляксандрауне с. Краснае»; «Камiсiйны "лiст" вял. кн. лiт. 
Жыгiмонта III Вазы да наугародскага в-ды, гародзенскага с
ты, п. Тэадора Скумiна-Тышкевiча i зем. падск. i пiсара ВКЛ, 
п. Яраша Валовiча па iску спрауцы манастыра у г. Гародня 
Клiменцiя Багдана Гадкiнскага на манахау Бернардынскага 
кляштара аб зямлi на р. Нёман i цагельнi»; «Прыгавор камi
сарскага суда берасцейскага кашт. Рыгора Войны, берасцейс
кага падкаморага кн. Яна Шуйскага i Мальхера Райскага па 
цяжбе памiж мяшчанамi г. Бярэсце i п. iванам Калiховiчам
Бразоускiм аб валоданнi валокамi зямлi». Я наумысна не пры
воджу больш сцiслых загалоукау. Не уяуляючы, аб якiх трады
цыях у складаннi загалоукау iдзе гаворка, адзначу, што амаль 
ва ycix выпадках структура загалоука наступная: назва разна
вiднасцi (i падразнавiднасцi) - адрасант - адрасат - сут
насць здзелкi цi дзеяння. Гэта дауно апрабаваная навуковая 
мадэль загалоука. Таму, вiдавочна, у аснове цяжкасцi успры
ма�ня прыведзеных загалоукау аутарамi рэцэнзii ляжаць вы
ключна, мягка кажучы, суб'ектыуныя прычыны. Паспрабуем 
задаволiць патрабаваннi рэцэнзентау: скароцiм адзiн цi не
калькiх структурных адзiнак. Змест загалоука будзе усечаны, 
няпоуны. Цi не лепей у такiм выпадку цалкам адмовiцца ад ix 
уключэння у выданне? 

«Форма складанняу заzалоукау для выпiсау дакумен
тау ... - пiшуць аутары рэцэнзii, - непрыдатная для прак
тычнаzа выкарыстання» (с. 314). Нiжэй яны прыводзяць 
прыклад, як павiнен выглядаць загаловак для дадзенай разна
вiднасцi. Параунаем мой варыянт i варыянт рэцэнзентау. 
«МР»: «Выпiс са слонiмскiх гродскiх кнiг зямянiну Слонiмскага 
павета пану Вiктару Адзiнцэвiчу упiсання прадажнага 1570 г. 
мая 28. С. Бусяж. Адзiнцэвiча i яго жонкi Святохны Багданау
ны Мезгiроуны зямянiну Слонiмскага павета пану Войтэху 
Чыжу на сенажацi пад с. Гаголiцы за 15 коп лiт. гр.»; рэцэнзiя: 
«Выпiс з кнiг Слонiмскага гродскага суда ад ... лiста зямянiна 
ЯКМ Слонiмскага павета пану Вiктара Адзiнцэвiча i яго жонкi 
Святохны Багданауны Мезгiроуны аб продажы зямянiну ЯКМ 
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Слонiмскага павета пану Войцеху Чыжу сенажацi пад с. Гаго
лiцы за 15 коп лiт. гр. Бусяж. 28 мая 1570 г.» 

Робячы стауку на простасць успрымання, аутары рэцэнзii 
iгнаруюць элементарныя навуковыя патрабаваннi. Прадаж
ныя i iншыя прыватнаправавыя згодна са Статугам ВКЛ 1588 г. 
набывалi юрыдычныю сiлу толькi пасля упiсання ix у земскiя 
кнiгi, кнiгi Трыбунала i Метрыкi (памfж сесiямi земскага суда 
яны маглi бьщь унесены i у кнiгi гродскага суда з умовай пе
ранясення ix у далейшым у земскiя кнiгi (Статут ВКЛ 1588 г. 
Р. 7. Арт. 1, 2, 3 i iнш.); пастанова аб упiсаннi у павятовыя 
кнiгi «вячыстых» прадажных, дароуных i iншых лiстоу бьша 
прынята у 1551 г. i уступiла у сiлу у 1552 г.). Занясенне гэтых 
дакументау у кнiгу - не прыватны выпадак капiявання ix тэк
сту на падставе асабiстага пагаднення зацiкауленай асобы з 
дзякам цi падпiскам, а афiцыйная працэдура з удзелам служ
бовых асоб «урада», якiя пасля знаёмства з прадстауленым 
дакументам аддавалi распараджэнне аб ix упiсаннi. Дадзеная 
працэдура знайшла адлюстраванне у змесце таго тэксту, якi 
суправаджау унесены у кнiгi дакумент. Разам са скапiяваным 
гэты тэкст меу усе неабходныя рысы асобнага акта з пачатко
вым пратаколам, асноунай часткай i канцавым пратаколам. 
Ён так i называуся: «упис», «впис», «уписанье», «вписанье», 
пазней на лацiнскi манер- таксама i «актыкацыя». На пад
ставе упiсання рабiуся выпiс. У любым выпадку апошнi не мог 
бьщь зроблены непасрэдна з прыватнаправавога лiста - ён 
рабiуся з яго упiсання. Таму формула «выпiс з кнiг суда лiста 
аб продажы» з навуковага пункту гледжання не мае права на 
жыццё. У любым выпадку, структура загалоука да упiсанняу, 
якую прапаную я, не больш складаная, чым тая, што прапану
юць рэцэнзенты. Да прыведзенага Латушкiным i Яцкевiчам 
прыкладу ёсць i iншыя пытаннi: чаму прыводзяцца даты (та
палагiчная i храналагiчная) упiсання, але адсутнiчаюць даты 
прадажнага лiста? Што такое ЯКМ? Калi гэта «яго каралеус
кай мiласцi», то шляхта ВКЛ бьша падданай не караля поль
скага, а вялiкага князя лiтоускага. 

Прадметам крытыкi з'яуляецца тое, што у большасцi зага
лоукау, прыведзеных у якасцi прыкладау, адсутнiчае дата. 
Больш за тое, выказваецца меркаванне, што зроблена гэта 
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свядома, бо прыведзеныя загалоукi датуюцца пераважна XVI 
ст. (с. 311). Баюся расчаравацъ аутарау рэцэнзii-прычына 
болъш банальная. Адзначэнню дат у загалоуках намi адведзе
ны спецыялъны падраздзел. Там i трэба шукацъ прыклады з 
датамi. Па той прычыне, па якой у прыкладах для дат не пры
водзiцца змест загалоука, не адзначаюцца даты у тых артыку
лах, якiя прысвечаны зместу загалоукау. Тут рэалiзавана патра
баванне рацыяналънага размяшчэння тэксту выдання. 

Рэцэнзенты не захацелi, а хутчэй за усё проста не змаглi 
зауважъщъ i ацанiцъ асноуную масу артыкулау «МР». Для таго 
каб зрабiцъ гэта, трэба як мiнiмум ведацъ, на што абапiралiся, 
як вырашалi тыя цi iншыя праблемы папярэднiя археографы. 
Такiмi ведамi рэцэнзенты пахвалiцца не могуцъ. Як правiла, 
усё складанае набывае вобраз «тэорыi». Таму мая праца, якая 
змяшчае толъкi практычныя рэкамендацыi, у вачах Латушкi
на i Яцкевiча пераутваръшася у распрацоуку тэарэтычнага ха
рактару (с. 317). 

Што гаваръщъ пра тэрмiналогiю, калi Латушкiн i Яцкевiч 
не ведаюцъ задач эдъщыйнай археаграфii. Выказваючы улас
ныя уяуленнi аб задачах археаграфii, яны нагадваюцъ: «асноу
ная мэта практычнай apxeazpaфii - забеспячэнне даследчы
кау дакладнымi i зручнымi для карыстання тэкстамi даку
ментау» (с. 312). Я б не paiy нагадвацъ гэта нi мне, нi iншым, 
паколъкi археограф-публiкатар выдае гiстарычныя крынiцы, 
а не ix тэксты, хоцъ тэксты i з'яуляюцца найважнейшым эле
ментам крынiцы. 

Многiя сцвярджэннi рэцэнзентау галаслоуныя. Па якой 
прычыне, напрыклад, немэтазгодна у паказалънiку адзначацъ 
асобу пад iмем (с. 315)? Чаму нелъга пiсацъ «Дзелъчы iнвен
тар падкаморага Слонiмскага пав. Рыгора Трызны дарагiцка
му с-це, п. Мiкалаю Кiшку на Цеханауцу м-ка Косау Слонiмс
кага пав.», а трэба «iнвентар м-ка Косау Слонiмскага пав. Ры
гора Трызны, складзены пры падзеле з дарагiцкiм старостай 
п. Мiкалаем Кiшкай на Цiханауцу. Месца, дата» (с. 315)? 

Рэцэнзенты пiшуцъ: «Аутар-складальнiк паведамляе, 
што асобныя пытаннi, выкладзеныя iм у рэкамендацыях, у 
далейшым будуць дапрацоувацца i, больш mazo, яны будуць дэ
талiзавац ца. Узнiкае пытанне: а чаму не зараз i навошта 
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яшчэ больш ix дэталiзаваць?» (с. 318). Па першай частцы пы
тання («а чаму не зараз?») я наурад цi змагу што-небудзь ад
казаць тым, хто не мае нiводнай буйной публiкацыi, а зна
чьщь, не ведае спецыфiкi працы над ёй. На другую частку пы
тання («навошта яшчэ больш ix дэталiзаваць?») я усё ж такi 
адкажу: для таго каб павысiць узровень крынiцазнаучай iн
фармацыйнасцi археаграфiчных выданняу, а таксама каб ска
рацiць колькасць такiх публiкацый, якiя робiць, у прыватнас
цi, Яцкевiч. 

Цiкава, што калi на старонках рэцэнзii Яцкевiч перакана
ны у немэтазгоднасцi адзначэння падразнавiднасцяу прывiле
яу (с. 314), то у сваiх артыкулах ён сцвярджае адваротнае. Ад
сюль «набiлiтацыйныя прывiлеi», «намiнацыйныя прывiлеi»60

• 

Пры гэть1м асобна падкрэслiваецца, што тэрмiн «набiлiтацый
ны прывiлей» мае усе падставы для таго, каб заняць належнае 
месца у класiфiкацыi прывiлеяу для жыхароу ВКЛ i РП»61

• Дзе 
ж паслядоунасць? 

На старонках рэцэнзii сцвярджаецца, што раздзел «Леген
да» амаль цалкам з'яуляецца перакладам раздзела кнiгi С. 
Каштанава «Актавая археаграфiя». Я упэунены, што пры 
уважлiвым знаёмстве з тэкстам маiх «МР» Латушкiн i Яцкевiч 
не змогуць выявiць больш за чвэрць аднолькавых артыкулау 
(нават са стандартнымi нормамi раздзела «Месца захоування 
i шыфр дакумента»). Арыгiнальныя падраздзелы «Знешняя 
форма дакумента i яга фармат» (сем артыкулау), «Апiсанне 
арганiзацыi старонкi» (11 артыкулау), «Апiсанне пiсьма» (17 
артыкулау), «Адзначэнне вязi i апiсанне малюнкау (для рука
пiсау з вяззю i малюнкамi)» (сем артыкулау), «Адзначэнне 
квадратау дакумента, якiя утвораны яга згiнамi» (шэсць арты
кулау). 3 114 артыкулау падраздзела «Апiсанне пячаткi (цi пя
чатак) » да артыкулау з «Метадычных рэкамендацый» С. Каш
танава можна аднесцi не больш за два дзясяткi. Амаль цалкам 
арыгiнальны падраздзел «Адзначэнне пазнейшых паметак i 
надпiсау дакумента» (23 артыкулы) (выключэнне складае не
калькi артыкулау) i г. д. i гэта не гаворачы пра шматлiкiя 
прынцыповыя дапауненнi i удакладненнi. 
60 Напр.: БАШ. Вып. 3. 2001. С. 186, 189.
61 БАШ. Вып. 2. 2001. С. 228.
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Рэцэнзенты упадаюць у супярэчнасць, калi лiчаць адмоу
ным момантам наяунасць запазычанняу у С. Каштанава, i 
пры гэтым замоучваюць тыя, якiя паходзяць, напрыклад, ад 
мiжнародных правiл выдання гiстарычных крынiц i распрацо
вак польскiх i украiнскiх археографау. 

Аутары рэцэнзii груба перакручваюць змест «МР»: «Па
мьиzковасць або сапрауднасць формы iменi , - пiшуць яны, -
можна вызначыць толькi пры пэунай колькасцi зг.адак zэта
г.а iменi у дакументах. Аутар жа у рэкамендацыях прапануе 
вызначаць памьиzковасць цi сапрауднасць iмя, зыходзячы з 
прыёму узяцця за сапраудную форму iмя адну з форм напiсан
ня (часцяком бывае складана вызначыць, якая форма iмя 
сапраудная, паколькi у аднаzо iмя i прозвiшча моzуць мецца 
некалькi форм напiсання)» (с. 315). Гэтая заувага датычьщь 
артыкула 470, якi гучьщь так: «iмя, iмя па бацьку, дзеду, 
прозвiшча цi iмя-мянушка адной i той жа асобы у загалоуках 
да розных дакументау прыводзяцца па магчымасцi у адноль
кавай форме. Калi яны у адным i тым жа цi розных дакумен
тах маюць розныя варыянты, той якi сустракаецца часцей, 
абiраецца як асноуны, астатнiя прыводзяцца у круглых дуж
ках (за выключэннем яуна памылковых)». Як можна заува
жыць, я не рэкамендую вызначаць памылковасць, нiчога не 
пiшу пра «сапраудную» форму iмя. А яуныя памьткi - гэта 
калi, напрыклад, Копаць Васiлевiч названы Лопатам Васi
левiчам, а Грынька Грамыка (вялiкакняжацкiя пiсары) -
Дрынькам Грамыкам. Гэтыя памылкi без цяжкасцi заува
жаюцца тымi, хто апрача капiявання тэксту рашае задачы 
iдэнтыфiкацыi асоб i населеных пунктау, якiя сустракаюц
ца у крынiцы. Апошняе, у прыватнасцi, i прадугледж
ваюць «МР». 

У рэцэнзii сказана: «Адзначаць у паказальнiку асобу адна
часова на iмя (Фiлон Сямёнавiч Кмiта), на iмя па бацьку (Ся
мёнавiч Фiлон Кмiта) i яzо прыдомок (Чарнобьuzьскi Фiлон 
Кмiта) немэтазzодна, таксама як i выносiць асобна варыянт 
прозвiшча па-старабеларуску i па-сучаснаму» (с. 315). Такая 
форма як «Сямёнавiч Фiлон Кмiта» як у «МР», так i у выданнi 
Метрыкi 44, адкуль узяты гэты прыклад, адсутнiчае. Гэта -
плён фантазii рэцэнзентау. Пад iмем па бацьку (i дзеду) рэка-
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мендуецца адзначаць толькi тых асоб, якiя фiгуруюць у крынi
цы без прозвiшча62• 

Латушкiн i Яцкевiч сцвярджаюць, што аутар-складальнiк 
«МР» не мае вопыту працы з арыгiнальнымi дакументамi (не 
мiкрафiльмаванымi). Гэтае сцвярджэнне я пакiдаю без камен
тарыяу. Зрэшты, я дапускаю, што з маiмi публiкацыямi Ла
тушкiн i Яцкевiч знаёмы не лепей, чым з «МР» i працамi (ме
тадычнымi i публiкацыямi крынiц) iншых вучоных, г. зн. па
вярхоуна цi наогул не маюць аб ix нiякага уяулення (вышэй я 
прыводзiу шмат прыкладау такога роду). 

Наогул, складваецца цiкавая сiтуацыя. Многiя з патраба
ванняу, якiя ляглi у аснову маiх «МР», былi рэалiзаваны пры 
падрыхтоуцы кнiгi Метрыкi ВКЛ 44. Гэтая кнiга бъта падрых
тавана у НГ АБ i абмяркоувалася на пасяджэннi аддзела стара
жытных акта у, на якiм прысутнiчау адзiн з рэцэнзентау-Яц
кевiч. 3 боку апошняга бъта выказана толькi адна заувага: 
наконт адсутнасцi тлумачальнага слоунiка. Што ж атрымлiва
ецца: рэкамендацыi, змешчаныя у працы, якая рэцэнзуецца, 
дрэнныя, а вось кнiга, што выдадзена па гэтых рэкамендацы
ях - добрая. Логiкi тут няма. 

Я разгледзеу амаль усе заувагi рэцэнзентау. Усе яны супярэ
чаць тэорыi, методыцы i практыцы археаграфii, фактам i эле
ментарнай логiцы. Паставiушы перад сабой надзвычай склада
ную задачу -ацанiць маю працу з навуковага пункту гледжан
ня - рэцэнзенты толькi прадэманстравалi элементарную неда
сведчанасць у галiне археаграфii, а таксама у тых навуках, якiя 
сiнтэзуе археаграфiя: палеаграфiя, фiлiграналогiя, гiстарыч
нае дакументазнауства, дыпламатыка i iнш. Шчыра прызнацца, 
я нiколi не чытау рэцэнзii, дзе б апрача усяго астатняга дэман
стравалася такая няуважлiвасць да аб'екта крытыкi, ды яшчэ у 
спалучэннi з такiм безапеляцыйным тонам. Маё пажаданне Ла
тушкiну i Яцкевiчу - павышаць свой узровень падрыхтоукi. 

Напрыканцы зауважу, шго эдьщыйная археаграфiя - такая 
ж сур'ёзная гiстарычная навука, як i усе астатнiя. Яна патрабуе 
высокай квалiфiкацыi, глыбокай эрудыцыi, нарэшце, практыч
нага вопьrгу. Рашэнне яе праблем «з наскоку» асуджана на ня
удачу. Рэцэнзiя Латушкiна i Яцкевiча - выразны таму прыклад. 
62 МР. С. 147. Артыкул 916.
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