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ГРJ'ША Аляк:сандр Jоапавiч -

загадчык: аддзела гiсторыi Бела

русi Сярэднiх вяк:оу i пачатк:у Но

вага часу Iнстытута гiсторыi 

НАН Беларусi, к:андыдат гiста

рЫЧl[ЫХ навук:. Нарадзiуся у 1973 г. 

уГродна. У 1996 г. зак:ончыу Бела
руск:i д.зяржауны педагагiчны унi
версiтэт i.мя М ак:сi.ма Танка, у 

1999г. -аспiрантуру прыlнсты
туце гiсторыi НАН Беларусi. Л ау

рэат прэ.мii Н ацыянальнай ак:а

дэ.мii навук: Беларусi для .маладых 

вучоных за цык:л прац па .методы

цы выдання гiстарычных к:рынiц i 

за выдан не к:нiг М етрык:i Вялiк:ага 

княстваЛiтоуск:ага (2003 г.).Ау

тар .манаграфii <,КанцылярыяВя

лiкага к:няства Лiтоуск:ага 40-х 
гадоу ХV-першай паловы XVI ст.,> 

(Мн., 2006 ), вучэбнага дапа.мож

нiк:а <,Беларуск:ая к:iрылiчная пале

аграфiя>> (Мн., 2006 ), аутар-ск:ла
дальнiк: <,М етадычных рэк:а.менда

цый па публiк:ацыi рук:апiсных ак:

тавых к:iрылiчных к:рынiц у Бела

русi (XIII-XVIII стст., перыяд 

Вялiк:ага к:няства Лiтоуск:ага )>> 

(Мн., 2003 ). П адрыхтавау да 

друк:у тры к:нiгi М етрык:i Вялiк:а

га княства Лiтоуск:ага. Аутар 

больш за 40 навук:овых артык:улау. 

Аляксандр ГРУША 

Невядомы арыгiнал 

граматы князя 

Васiля Нарымонтавiча 

канца XIV ст.* 

д а нядауняга часу "мяноуная" грамата князя Васiля Нары

монтавiча Паулу Катовiчу на "вострау"" "Ветелье" (Вяцел

ле) у Жыдзецкай воласцi за вострау на р .  "Ступви" была 

вядома навуковай грамадскасцi толькi па cnice, надрукаваным у XIX ст. 

у "Рэвiзii пушч i пераходау звярыных у былым Вялiкiм княстве Лiтоу" 

скiм ... " 1
• Аб iснаваннi арыгiнала нiчога не было вядома . Пошукам нiхто 

спецыяльна не займауся; даследчыкi змiрылiся з думкай, што як i 

большасць арыгiналау, ён страчаны. Мiж тым, у адрозненне ад са

май ранняй старажытнарускай граматы, якая захавалася у арыгiна

ле - граматы вялiкага князя Мсцiслава Уладзiмiравiча i яго сына 

Усевалада наугародскаму Юр'еву манастыру (каля 1130 г.), што была 

знойдзена выпадкова сярод архiуных дакументау, прызначаных ра

зам з iншым смеццем i хламам для выкiдвання2
, гэта грамата - ад

на з самых старажытных грамат ВКЛ - захоуваецца у належных умо

вах у Музеi беларускага Палесся у Пiнску. 

Выяуленне арыгiнала граматы дазваляе устанавiць вiд юрыдыч

нага акта, якi яна фiксавала; вызначыць бакi, што удзельнiчалi у гэ
тым акце, i прадмет рэгламентацыi. Грамата фiксуе абмен уладан

няу памiж князем Васiлём Нарымонтавiчам i Паулам Катовiчам . 

Cnic граматы змешчаны у кнiзе, якая уключае дакументы, прад

стауленыя, у тым лiку, шляхтай Пiнскага павета пры праверцы ix пра

воу на зямельныя уладаннi у 1554 г. Як вынiкае з загалоука, якi папя

рэднiчае тэкстам граматы, i яшчэ аднаго дакумента, яны былi прад

стаулены зямянамi Пiнскага павета lванам Сямёнавiчам i Леукай Ан

цушкавiчам Дамановiчамi i ix "братьею" у якасцi абгрунтавання пра

воу на вотчынныя маёнткi Дзiковiчы (у рукапiсе памылкова - Дуковi

чы) i Месткавiчы3
• Такiм чынам, у сярэдзiне XVI ст. грамата належала 

пiнскiм зямянам lвану Сямёнавiчу i Леуку Анцушкавiчу Дамановiчам 

i ix "братье", дакладней, камусьцi аднаму з ix, вiдавочна, першаму4. 
Калi меркаваць паводле упэуненага пiсьма i зместу архiуных па

метак, грамата у XVIII ст. захоувалася у даволi вялiкiм i сiстэматыза

ваным архiве ("Fasciculo 1mo №6to" [1 фасцыкул (звязка), № 6]), якi 

меу "прафiляваных" супрацоунiкау. Невядома, што гэта за apxiy (да

кладна не нясвiжскi i не кейданскi архiвы Радзiвiлау, у якiх выкары-

* Артыкул падрыхтаваны пры падтрымцы Фонда Герды Хенкель (Gerda
Henkel Stiftung) (Германiя), у рамках праекта "Truth and trust crisis: Formation of 
written culture in business and legal spheres of the Grand Duchy of Lithuania (last 
third XIV - first third XVI century)" (AZ 15/SR/08). 

** Тут i далей пад "востравам" маецца на увазе эксплуатуемы, у тым лiку 
пад ворыва, лясны участак; далей гэта слова у дадзеным значэннi будзе выка
рыстоувацца без двукосся . 
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стоувалiся архiуныя паметкi з iншай структурай5).  У 
1938 г. (у гэты час Пiнск знаходзiуся у складзе Поль
шчы) грамата была набыта Палескiм краязнаучым 
музеем (так называуся цяперашнi Музей беларус
кага Палесся) у жыхара в. Парахонск (цяпер - Пiн
скi р-н) Станiслава Даравiцкага (рус. Даровицкого). 
Якiм чынам яна трапiла да яга, невядома. 

Першасны аналiз граматы прадугледжвае рашэн
не наступных задач: iдэнтыфiкаваць асобы, iнфар
мацыя аб якiх змяшчаецца у грамаце; iдэнтыфiка
ваць i лакалiзаваць у сучасных межах тапаграфiчныя 
аб'екты; вызначыць час i месца складання граматы; 
выявiць умовы i сацыяльны кантэкст яе стварэння. 

Грамата выдадзена ад iмя князя Васiля Нары
монтавiча. 3 лёгкай рукi польскага даследчыка XIX ст. 
Ю.Вольфа у лiтаратуры зацвердзiлася думка, што 
ён быу праунукам Гедзiмiна, сынам Мiхайлы Нары
монтавiча. Галоуным аргументам на карысць гэтага 
паслужыла iнфармацыя фундушавага лiста nicapa i 
рэферэндарыя ВКЛ Габрыэля Войны царкве Раства 
Багародзiцы у мястэчку Куранец за 1586 г. У iм ска
зана: "ижъ я, маючи въ именью моемъ Куренцу цер
ковь храмъ Богоматери святое Пречистое рожест
во, а фундации его милости пана Василия Михало

вича Нарымунта - князя Пинского, пана Мстислав

ского, падь литомъ нароженья Сына Божого тысе

ча триста петьдесятъ пятого, индикта девятого ... "6

(тут i далей вылучана аутарам. - А. Г.). lншыя аргу
менты Ю.Вольфа маюць ускосны характар. Аднак 
змест дадзенага запiсу выклiкае сумненнi. Паводле 
меркавання сучаснага польскага даследчыка Я.Тэн
гоускага, ён адлюстроувае рэалii >N->NI стст., а на
званы у iм князь Васiль Мiхайлавiч -гэта сын князя Мi
хайла lванавiча Жаслаускага, якi атрымау у валодан
не у 1499 г. ад вялiкага князя лiтоускага Аляксандра 
Мсцiслау. Я.Тэнгоускi схiльны разглядаць дадзены 
запiс як фальсiфiкацыю, мэтай якай было iмкненне 
зрабiць фундуш на карысць адзначанай царквы больш 
старажытным7 • Мы б не сталi рабiць такiя высновы 
адносна часу i мэты стварэння запiсу8 . Аднак Я.Тэн
гоускi, сцвярджаючы, што у Нарымонта не было сына 
з iмем Мiхайла, хутчэй за усё мае рацыю. "Юры
дычным" аутарам граматы быу сын, а не унук Нары
монта. Адзначэнне у "рускiх" граматах ВКЛ i Польшчы 
у iмёнах князёу iмя па дзеду без адзначэння iмя па 
бацьку у час, калi была створана грамата, не прак
тыкавалася (зрэшты, таксама як i адзначэнне адна
часова iмя па бацьку i iмя па дзеду князя)9. Калi у
якасцi выдауца граматы фiгуравау унук Нарымонта, 
сын Мiхайла Нарымонтавiча, то ён быу бы адзнача
ны як "Васiль Мiхайлавiч"10.

Аб Васiлю Нарымонтавiчу, акрамя граматы i пра
цытаванага запiсу, крынiцы узгадваюць яшчэ двой
чы. 27 кастрычнiка 1386 г. пiнскi князь Васiль ("Was
sily dux Репеn"), знаходзячыся у Луцку, выдау пры
сяжны лiст на вернасць польскаму каралю Уладзi
славу Ягайле, каралеве Ядвiзе i Польскай Кароне 1 1 .
У наступным годзе пiнскi князь Васiль ("Wassilio de 
Pinsko") у лiку iншых князёу (адзначаны брэсцкi i го
радзенскi князь Вiтаут, Юры Белзскi - родны брат 
Васiля Нарымонтавiча, Фёдар Ратненскi, Фёдар Ула-
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дзiмiрскi, Юры Слуцкi i Сямён Сцяпанскi) дау абя
цанне галiцкаму ваяводзе Бенедыкту, якi трымау Га
лiч ад польскага караля, захоуваць у адносiнах да 
яго ласку, добразычлiвасць, дапамагаць яму у канф
лiктах з падданымi 12. Такiм чынам, Васiль Нарымон
тавiч з'яуляуся пiнскiм князем у 1386-1387 гг. Лi
тоускiя князi з роду Гедзiмiна вельмi уважлiва ставi
лiся да "геаграфiчнага" элемента свай го тытула у ак
тах, якiя выдавалiся ад ix iмя, нават калi гэтыя акты зы
ходзiлi з каралеускай канцылярыi Уладзiслава Ягай
лы. 1 хоць у многiх выпадках цяжка запярэчыць, што 
той цi iншы князь, якi не меу у тытуле дадзенага эле
мента, не валодау буйным княжаннем, нельга не ад
мауляць той факт, што, напрыклад, прысягу на вер
насць каралю Уладзiславу Ягайле, каралеве i Каро
не, а таксама абяцанне вяртацца у Карону па заклiку 
караля давалi у 1386-1401 гг. найбольш уплыво
выя князi. Такiмi маглi быць князi-суверэны (цi пау
суверэны), якiя валодалi буйнымi удзеламi. Амаль 
усе яны называлiся па месцы княжання 13. "Геаграфiч
ны" элемент змяшчауся у тытулах князёу у ix паруч
ных14, нешматлiкiх даравальных граматах 15. У грама
це Васiль не названы пiнскiм князем; магчыма у час, 
калi яна была складзена, ён iм i не быу. Зрэшты, ад
сутнасць адзначанага элемента у тытуле Васiля На
рымонтавiча мажа з'яуляцца адным з нямногiх вы
ключэнняу 16. Паводле формулы грамат адчуваецца
некаторая перавага князя як контрагента. lнiцыяты
ва абмену належала менавiта яму. Ён "улюбил" вост
рау на р. Ступа, i гэта стала прычынай абмену. Мож
на меркаваць, што Васiль Нарымонтавiч у час вы
дання граматы усё ж такi з'яуляуся пiнскiм князем; 
але пытанне, чаму у яго тытуле прапушчана вызна
чэнне "пiнскi", застаецца адкрытым. 

Нiчога невядома аб другiм контрагенце здзелкi -
Паулу Катовiчу. Цяжка сказаць, цi меу ён адносiны 
да родау Катовiчау, звесткi аб якiх ёсць у крынiцах 
'Ю/-'Ю/1 стст. 17• У >NI ст. сярод зямян суседняй з Пiн
шчынай Гарадзецкай воласцi узгадваецца баярын 
lлья Катовiч Гальшанiкавiч. Аднак у дадзеным выпад
ку "Котович" - гэта хутчэй за усё iмя па бацьку 1 8.

Сярод сведкау акта адзначаны дзевяць чалавек: 
Пiлюга Губарэвiч, Стэфан, Пётр Леучыч, Стэфан Чар
лянкевiч, iгумен манастыра св. Тройцы Панкрат, Каз
ляк Радзьчскi ("Радьчьскии"), Качан, Юрка i Ганька. 
3 раннiх крынiц аб гэтых асобах нiчога невядома . 
Аднак iснуюць гiпатэтычныя звесткi аб нашчадках 
некаторых з ix, а менавiта: нашчадках Казляка Радзьч
скага i Ка чана. У "Кнiзе данiн Казiмiра", якая змя
шчае у асноуным недатаваныя запiсы галоуным чынам 
за першыя 16 гадоу княжання вялiкага князя лiтоу
скага Казiмiра 19, часта згрупаваныя паводле месца
даравання, захавалася наступная iнфармацыя: "Ко
чановичу у Добои два ч(о)л(о)в(е)ка ... ; а у Синичох 
Мишинское дворища"; "Маску Козляковичу на его 
именье потверженье, и на того ч(о)л(о)в(е)ка, што 
ему ново придано"20. Добай (цяпер Дубай) - сяло 
Пiнскага павета. Аб тым, што другi запiс таксама 
паведамляе аб дараваннi на тэрыторыi Пiншчыны, 
мажа сведчыць папярэднi запiс: "Слугамъ пинскимъ 
поселскимъ ... "21, а таксама шэраг наступных запi-
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сау, якiя адносяцца да Пiншчыны (аб дараваннях у 
Паршавiчах, Дружылавiчах, Дамашычах, Плотнiцы i 
г.д., у тым лiку аб дараваннi Качановiчу22); iнакш ка
жучы, усе гэтыя запiсы змяшчаюць звесткi аб дара-

t ваннях на Пiншчыне. Сярод шляхты, зафiксаванай у 
"Перапiсу войска ВКЛ" 1528 г., вядомы толькi адзiн 
чалавек з iмем, якое мела аснову "Козляк": гэта lван 
Казляковiч - баярын Пiнскага павета23. У той жа кры
нiцы ёсць звесткi аб чатырох асобах з iмем, якое 
мела аснову "Кочан" ("Качан"): Андрэй Качановiч -
баярын Ковенскага павета, Андрэй Качановiч - бая
рын Вiлькамiрскага павета, а таксама Федка Кача
новiч - баярын Пiнскага павета i Багумiлавая Кача
новiч - баярыня таго жа павета24. 3 суседняй з Пiн
шчынай Кобрынскай воласцi паходзiу баярын Мард
вiн Качановiч, якi згадваецца у крынiцы канца "Ю./ ст. 25.
Пераважная канцэнтрацыя Казляковiчау i Качановi
чау згодна з данымi крынiц сярэдзiны "Ю./-першай 
трэцi "Ю./1 ст. на Пiншчыне i у суседнiх рэгiёнах ускос
на пацвярджае меркаванне аб тым, што яны з'яуля
лiся нашчадкамi Казляка i Качана, i што апошнiя былi 
пiнскiмi баярамi. Да гэтага варта дадаць, што на 
тэрыторыi Пiншчыны у "Ю./1 ст. iснавалi с. Казляковiчы 
(на усход ад Пiнска) i с. Качановiчы (цяпер вёска у 
Калавуравiцкiм с/с Пiнскага р-на)26, назвы якiх, маг
чыма, маюць непасрэдныя адносiны да нашчадкау 
адзначаных Казляка i Качана27. Магчыма, з Пiншчы
ны паходзiлi таксама Пiлюга Губарэвiч, Стэфан, Пётр 
Леучыч, Стэфан Чарлянкевiч, Юрка i Ганька. Аднак 
нiякiх даных адносна рэгiянальнага паходжання ад
значаных асоб у нас няма. 

Адсутнiчае iнфармацыя i аб яшчэ адным сведку: 
iгумене Троiцкага манастыра Панкраце, а таксама 
пiсцу граматы - свяшчэннiку (у грамаце - "поп") 
Цiмафею (пiсцы разглядалiся як сведкi). Крынiцы 
XIV-"I0./1 стст. не паведамляюць пра iснаванне у Пiн
ску цi на Пiншчыне такога манастыра i такой царквы. 
У другой палове XIV-nepwaй палове XV ст. сярод 
вядомых нам Троiцкiх манастыроу манастыры з гэ
тым пасвяшчальным iмем iснавалi цi маглi iснаваць 
у Вiльнi, Смаленску, Новагародку28, Слуцку29 i Дзер
манi30; сярод вядомых нам цэрквау lвана Хрысцiце
ля - цэрквы з гэтым пасвяшчальным iмем маглi iсна
ваць у Вiльнi31 i Слуцку32. Пярэчанне таму, што згада
ны у грамаце Панкрат з'яуляуся iгуменам слуцкага 
Троiцкага манастыра, мажа быць толькi адно: у сiно
дыку гэтага манастыра, якi датуецца 1517 г., сярод 
яго iгуменау Панкрат не названы33. Зрэшты, яго iмя, 
тым больш як iмя аднаго з першых iгуменау, магло 
быць нейкiм чынам страчана (наогул, гэты сiнодык 
не пазбаулены пропускау; так, напрыклад, сярод 
iмён яго архiмандрытау адсутнiчае iмя Васiяна, якi 
вядомы паводле iншых крынiц34).

3 пункту гледжання лакалiзацыi i iдэнтыфiкацыi 
тапаграфiчных аб'ектау, адзначаных у грамаце, важ
нае значэнне мае другi дакумент, прадстаулены Да
мановiчамi падчас праверкi у 1554 г., - дараваль
ны мяноуны лiст князя Фёдара Яраславiча i яго жон
кi княгiнi Алены ix баярам Дамановiчам - Ванцуху 
(Анцуху) i яго братам Сеньку, Васiлеускаму, Багдану 
на нiвы i астравы за дзельнiцу Дамановiчау ( 1513 г. ). 

3 ""Беларускi гiстарычны часопiс"" № 11 
33 

У iм гаворьщца: "Взяли есмо въ бояръ нашыхъ у До
мановичовъ Ванцуха Домановича35 и у его братьи
въ Сенька а въ Василевского, а у Богдана ихъ деле
ницу въ Барку, поченшы отъ Ступви, отъ Мотка по 
Завидецкую дорогу, а по пещаный бродъ. А взяли 
есмо ихъ деляницу, и нашли на пашню къ нашому 
двору Ститичовскому, а противко деленицы дали 
есмо имъ нашое земли на отмену на Селищы нива, 
на имя Савостьянска а два Клини переступившы 
бродъ отъ Селища на леве дороги къ ихъ селу иду
ч ы, а островъ нашъ Харытонъ а другий островъ 
Мойсеевы Нивки, а въ Мостыщохъ дали есмо нашу 
дель земле отъ войтовы земле отъ Коптевы"36. Не
выклiкае сумнення, што у выказваннях "оулюбилъ 
1<=:смъ островъ оу КотовичАПавла, на Ступьви" гра
маты i "ихъ деленицу въ Барку, поченшы отъ Ступ
ви, отъ Мотка по Завидецкую дорогу, а по пещаный 
бродъ" мяноунага лiста гаворка iдзе аб адным i тым 
жа аб'екце. Хутчэй за усё гэта рака, пра што свед
чыць выкарыстанне у грамаце прыназоунiка "на". 3 
мяноунага лiста вынiкае, што рака знаходзiлася не
далёка ад Завiдчыцкай дарогi. Апошняя вяла у с. За
вiдчыцы (цяпер вёска з той жа назвай у Плешчыцкiм 
с/с Пiнскага р-на)37. Такiм чынам, гэтую раку трэба 
шукаць у раёне адзначанай вёскi. 1 яна там ёсць. Гэ
та - рака Ступа, правы прыток р. Прыпяць. Яе дау
жыня - 9,4 км. Рака пачынаецца каля в. Красава (у 
Плешчыцкiм с/с Пiнскага р-на), цячэ з поудня на поу
нач i упадае у р. Прыпяць на пауднёвай ускраiне 
г. Пiнск38. Характэрна, што яна працякае праз в. Сты
тычава (у Плешчыцкiм с/с Пiнскага р-на)39, дзе нека
лi стаяу двор князя Фёдара Яраславiча ("двор Сти
тичовский"), да ворыва якога Фёдар далучыу абме
неныя у Дамановiчау уладаннi. (Верагодна гэты аб
мен быу выгадны для Фёдара Яраславiча з пункту 
гледжання канцэнтрацыi розных участкау зямлi у 
адным месцы). Вiдавочна, форма назвы гэтай ракi 
падчас стварэння граматы i пазней была некалькi 
iншай - магчыма, "Ступова" (адсюль формы "на 
Ступьви", "отъ Ступви"). Прыкладна у такой форме 
гэта назва вядома паводле крынiц "Ю./1 ст. 40.

Наяунасць у Дамановiчау граматы Васiля Нары
монтавiча на вострау на р. Ступа дае падставы сцвяр
джаць, што ён ужо належау Дамановiчам (практыка 
патрабавала, каб пры адчужэннi маёнткау новым 
уладальнiкам перадавалiся i дакументы на гэтыя ула
даннi), калi, канешне, Дамановiчы не з'яулялiся на
шчадкамi Паула Катовiча. Той факт, што грамата i мя
ноуны лiст у 1554 г. прадстаулялiся Дамановiчамi 
для пацвярджэння правоу на маёнткi Дзiковiчы i Мест
кавiчы, гаворыць, што пры Дамановiчах адзначаны 
вострау адносiуся да аднаго з гэтых маёнткау. Мест

кавiчы (цяпер вёска у Плешчыцкiм с/с Пiнскага р-на)41 , 

размешчана каля вытокау р. Ступа. Дзiковiчы - сяло 
на поудзень ад с. Месткавiчы (цяпер iснуюць дзве 
вёскi - Вялiкiя i Малыя Дзiковiчы, адпаведна у Хоiн
скiм i Плешчьщкiм сельскiм саветах Пiнскага р-на42). 
Хутчэй за усё вострау на р. Ступа адносiуся да Мест
кавiчау, бо Вялiкiя i Малыя Дзiковiчы знаходзяцца 
далей ад р. Ступа. Вострау на р. Ступа знаходзiуся, 
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вiдавочна, у верхнiм цi сярэднiм цячэннi гэтай ракi, 
паколькi нiжняе яе цячэнне забалочана. 

У грамаце паведамляецца, што князь Васiль На
рымонтавiч перадау Катовiчу "[о]стровъ оу Жидечь
скои и мА Iсму Ветелыс". Вiдавочна, гаворка iдзе аб 
востраве, якi быу размешчаны уЖыдзецкай воласцi. 
Цэнтр гэтай воласцi можна атаясамiць з с. Жыдча, 
якое вядома yжoyXVI ст. (цяпер вёска уХойнаускiм с/с 
Пiнскага р-на)43, у 15 км ад сярэдняга цячэння р. Сту
па. Тапонiм "Ветелье" на мяркуемай тэрыторыi на
званай воласцi не iдэнтыфiкуецца. На тэрыторыi Пiн
скага княства вядома урочышча "Ветель" ("pod Wie
theliem", арфаграфiчныя варыянты: "pod Wethelem", 
"Wetheliem", "Wethelyem"). Гэта урочышча адносi
лася да с. Парэ (цяпер вёска у Ласiцкiм с/с Пiнскага 
р-на)44 . Але падзеленыя Прыпяццю i яе правым пры
токам р. Прастыр, да таго ж некалькi аддаленыя адзiн 
ад аднаго (адлегласць памiж iмi каля 15 км), Жыдча 
i Парэ наурад цi маглi уваходзiць у склад адной вола
сцi. Таму вострау Вяцелле неабходна шукаць блiжэй 
да с. Жыдча. 

Дакладнае датаванне граматы з'яуляецца скла
даным з-за адсутнасцi указанняу на час складання 
граматы у яе фармуляры. Матэрыял для датавання 
могуць даць звесткi граматы пра князя Васiля Нары
монтавiча i рэалiях, якiя яна зафiксавала. Аднак усе 
гэтыя звесткi маюць пераважна ускосны характар. Пры 
вырашэннi пытання, калi была выдадзена грамата, 
мы схiляемся да перыяду пасля 20 лютага 1387 г. 
Пра гэта сведчаць наступныя факты. Другi контр
агент здзелкi - Павел Катовiч (грамата не гаворыць 
аб яго сацыяльным становiшчы, але, вiдавочна, гэ
та - баярын) дзейнiчау на роуных правах з Гедзiмi
навiчам: i Васiль Нарымонтавiч, i Павел Катовiч вы
ступiлi як два фактычна самастойныя землеуладаль
нiкi. "Рускае" права, у сферу функцыянавання якога, 
вiдавочна, уваходзiлi i лiтоуцы праваслаунага ве
равызнання, трэба думаць, яшчэ у першай палове 
XIV ст. дазваляла адчужэнне зямельнай маёмасцi на 
карысць не толькi царквы, але i свецкiх асоб (вядо
ма, напрыклад, дароуная грамата Чурылы Брадоу
скага князю Фёдару Данiльевiчу на с. Бродава за 
1385 г. 45 ). Але права на адчужэнне гэтай маёмасцi 
было абмежавана з боку сваякоу уладальнiка. Гэта
га нельга сказаць аб лiтоуцах, якiя заставалiся у языч
нiцтве i падпарадкоувалiся праву, якое наогул вы-

1 *

Грамата Чурылы Брадоускага -

Грамата князя Васiля Нарымонтавiча -

ключала магчымасць адчужэння зямлi. Толькi пасля 
выдання прывiлей ад 20 лютага 1387 г. лiтоуцы, якiя 
прынялi каталiцкую веру, атрымалi разам з новай 
рэлiгiяй i новае "хрысцiянскае" права, у прыватнасцi, 
свабоду у адчужэннi зямлi46. Няма падстау лiчыць 
Паула Катовiча католiкам (аднак яго прыналежнасць 
да каталiцкай канфесii таксама нельга выключаць). 
Патронiм "Катовiч" хутчэй указвае на тое, што Па
вел быу славянiнам праваслаунага веравызнання. 
Пашырэнне, дзякуючы прывiлею 1387 г., практыкi 
адчужэння зямельных уладанняу сярод лiтоуцау (у 
тым лiку тых, якiя пражывалi у суседняй з Пiншчынай 
Навагародскай зямлi) фармiравау трывалы звычай. 
Злiваючыся i iнтэгруючыся з аналагiчным звычаем, 
якi iснавау ва усходнiх славян, ён пашырау права
здольнасць у галiне зямельных адносiн славянскага 
насельнiцтва праваслаунай веры. 

Terminus ante quem можа быць устаноулены па 
даце смерцi Васiля Нарымонтавiча. Згодна з мер
каваннем Ю. Вольфа ён памёр у канцы XIV ст.47. Я.Тэн
гоускi абмяжоувае дадзены перыяд прамежкам часу 
з 1392 г. па 1398 г. 48• У аснову даты смерцi Васiля 
пакладзены звесткi пра князя Юрыя Пiнскага ("duxJur
gen de Pinske"), якi выступiу у якасцi сведкi на акце са
лiнскага дагавора Вiтаута i Ордэна 12 снежня 1398 r.49. 

Верагодна, ён замянiу Васiля Нарымонтавiча на пiн
скiм княжаннi. 

Зрэшты, не трэба так далёка адсоуваць познюю 
храналагiчную мяжу стварэння граматы. Фармуляр 
граматы характарызуецца архаiчнасцю. У адроз
ненне ад "рускiх" даравальных лiстоу польскага кара
ля Казiмiра, князя Уладзiслава Апольскага, польска
га караля Уладзiслава Ягайлы50 , лiстоу падольскiх 
князёу Карыятавiчау51, прыватнаправавых "рускiх" 
дакументау Галiцкай Pyci52 другой паловы ХIV-пер
шага дзесяцiгоддзя XV ст., якiя у пэунай ступенi ад
чувалi уплыу лацiнскага фармуляра, грамата уяуляе 
узор "чыста" "рускага" дакумента. Яго рысы прад
стаулены наступным чынам: iнтытуляцыя пачынаец
ца са слоу "Се яз"; публiкацыя адсутнiчае; нарацыя i 
дыспазiцыя лаканiчныя; адзначэнне месца i часу вы
дання адсутнiчае53

• Найбольш блiзкi аналаг граматы 
паходзiць з Валынi. Гэта - дароуная грамата Чуры
лы Брадоускага князю Фёдару Данiльевiчу на с. Бро
дава за 1385 г. 54 • Дзве гэтыя граматы могуць быць 
аднесены да адной "дыпламатычнай" традыцыi (гл. 
таблiцу). 

Таблiца 

2 3 4 5 6 7 8 9 

+ - + - + + + + 

+ - + + + - - + 

*1) Вербальная i/цi сiмвалiчная iнвакацыя; 2) Формула iнтытуляцыi "Се яз" ("А се яз"); 3) Публiкацыя; 4) Сцiслыя 
нарацыя i дыспазiцыя; 5) Адзначэнне аб прымацаваннi пячаткi; 6) Пералiксведкау; 7) Адзначэнне часу i/цi месца ажыццяу
лення акта або складання граматы; 8) Санкцыя; 9) Адзначэнне перапiсчыка i/цi складальнiка граматы. 

Зрэшты, аднясенне дзвюх гэтых грамат да ад
ной "дыпламатычнай" традыцыi не дазваляе упэу
нена гаварыць аб часе складання граматы Васiля 

34 

Нарымонтавiча. Пры маладым вялiкiм князю лiтоускiм 
Казiмiру ( 1440-1492 гг.) была створана свая "рус
кая" канцылярыя, якая складалася з выхадцау з Ва-
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лынi, Смаленскай i Менскай валасцей55 . Яны паклалi 
у аснову фармуляра значнай часткi велiкакняжацкiх 
грамат, якiя выдавалiся у першыя два дзесяцiгоддзi 

1, праулення гэтага манарха, у тым лiку некалькi зме
., нены (адаптаваны у адносiнах да навага "юрыдыч

нага" аутара - вялiкага князя i працэдуры ix выда
чы) фармуляр даравальных актау удзельных князёу i 
прыватнаправавых актау. Галоуная асаблiвасць ад
значаных велiкакняжацкiх грамат на дараваннi зя
мельных уладанняу - адсутнасць публiкацыi, сцi
сласць нарацыi (цi яе адсутнасць) i дыспазiцыi (пад 
сцiсласцю дыспазiцыi разумеецца адсутнасць iн
фармацыi аб вiдзе, складзе, умовах i тэрмiнах вало
дання, праве спадкаемцау на перададзеныя ула
даннi, свабодзе распараджэння). Арыгiнальных гра
мат Казiмiра за гэты час дай шло да нас няшмат. За
тое у "Кнiзе данiн Казiмiра" захавалася вялiкая коль
касць ix выняткау. Тэкст грамат перадаецца галоу
ным чынам у вы глядзе канспекта, але не трэба лiчыць, 
што апошнiя з пункту гледжання складу кампанен
тау, артыкулау, сказау, зваротау, элементау i характа
рыстык фармуляра значна адрознiвалiся ад арыгi
налау. Таму можна сцвярджаць, што даравальныя 
акты, падобныя адзначаным дзвюм граматам, скла
далiся яшчэ у канцы ХIV-першай палове XV ст. 

Большае значэнне у вызначэннi часу стварэння 
граматы маюць палеаграфiчныя даныя. Грамата на
пiсана уставам. Для "развiтага" устава другой пало
вы XIV ст. характэрна напiсанне "ж" з маленькiм вер
хам; re, "и", "н", "ю", rA з высокiмi касымi перакладзi
намi; "ъ", "ы", "ь" з павялiчанымi петлямi; "ч" з ма
ленькай ножкай цi без ножкi; ,t, з высокай мачтай; 
выкарыстанне так званага "якарнага" "е" (шырокага 
пауляжачага на радку з язычком, накiраваным уверх)56. 
3 ycix пералiчаных напiсанняу у грамаце прысутнi
чаюць толькi напiсаннi "ж" з невялiкiм верхам i "ч" з 
невялiкай ножкай i без ножкi. Рысы, якiя характары
зуюць "развiты" устау другой паловы XIV ст., не з'яу
ляюцца уласцiвымi таксама i для згаданай вышэй 
граматы Чурылы Брадоускага57. 

Такiм чынам, мы маем справу не толькi з архаiч
ным фармулярам, але i з архаiчным пiсьмом. Усё 
сказанае дазваляе аднесцi час складання граматы 
ад 1400 г. блiжэй да сярэдзiны XIV ст. Ёсць падставы 
лiчыць, што грамата была складзена не пазней за 
1390-я гг. Зрэшты, ёсць падставы максiмальна зву
зiць храналагiчныя рамкi стварэння граматы. Згод
на са сведчаннем Яна Длугаша у 1390 г. падчас штур
му вiленскiх замкау Вiтаутам быу узяты у пал он князь 
Нарымунд, якi ix ахоувау. Закрануты да глыбiнi душы 
нейкiм подлым учынкам гэтага князя, Вiтаут зага
дау павесiць яга за ногi на вязе i пусцiць у яга стрэ
лы. "1 так забiу яга больш бязлiтасна, чым гэта адпа-

i вядала годнасцi аднаго i iншага", - пiсау Я .Длугаш, 
� падразумеваючы калi не роунае, то ва усякiм выпад

ку высокае сацыяльнае становiшча Нарымунда58. 
Польскi даследчык Ю.Пузына абгрунтавау погляд, 
што згаданы у Длугаша Нарымунд - гэта унук Нары
монта Васiль Мiхайлавiч59. Атаясамленне Нарымун
да з Васiлём Нарымонтавiчам (не Васiлём Мiхайла
вiчам) не выключана60; больш за тое яно верагодна. У 
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1386 г. пiнскi князь Васiль Нарымонтавiч прынёс пры
сягу вернасцi Ягайлу i мог трымацца яе у 1390 г. Ся
род тых, хто разам са Скiргайлам абараняу у 1390 г, 
ад Вiтаута Лiтоускую зямлю (у вузкiм значэннi гэта
га тэрмiна) i вiленскiя замкi, крынiцы называюць кня
зёу Аляксандра Вiгунта i Казiмiра Карыгайлу. Паход 
Вiтаута выклiкау агульную мабiлiзацыю сiл прыхiль
нiкау Ягайлы. Многiя з ix трапiлi у палон да Вiтаута: 
князi Сямён Яунуцьевiч, Глеб Святаславiч, Васiль 
Канстанцiнавiч, lван Цёта, Леу Плаксiч; "и иных кня
зеи поимано бысть много", - паведамляе летапi
сец61. Удзел Васiля Нарымонтавiча у абароне вiлен
скiх замкау мажа растлумачыць некаторыя факты, 
Аб'ектам iнтытуляцыi граматы з'яуляецца князь Ва
сiль Нарымонтавiч, але карабарацыя мае наступны 
змест i на гэта неабходна звярнуць асаблiвую увагу: 
"Потомь кнл..зь Федушько wцл.. сво1его, кнА[зя] Ва
силыА, с(ы)нъ, приложилъ грамотоу и печ АТЬ свою 
Котовичю" (трэба разумець так: "потым князь Фя
душка дау грамату Катовiчу i прыклау да яе сваю 
пячатку" ). П рыведзенаму артыкулу не уласцiвы знеш
нiя прыкметы устаукi, у палеаграфiчным плане яга 
пiсьмо нiчым не адрознiваецца ад пiсьма астатняга 
тэксту. 3 супастаулення даных iнтытуляцыi i караба
рацыi можна зрабiць заключэнне, што грамата была 
складзена i засведчана пячаткай некалькi пазней 
ажыццяулення самога акту абмену. lнакш кажучы, 
сам акт абмену не суправаджауся складаннем да
кумента. Вiдавочна, толькi надзвычайная сiтуацыя 
магла прывесцi да таго, што выданне дакумента ма
гло адбыцца без удзелу яга "юрыдычнага" аутара. У 
чым заключалася гэта надзвычайная сiтуацыя? Пра
панаваныя вepcii разгледзiм у кантэксце звестак аб 
месцы стварэння граматы. 

Згодна з першай версiяй частка працэдур, звя
заных з абменам уладанняу князя Васiля Нарымон
тавiча i Паула Катовiча, была выканана у Пiнску цi на 
Пiншчыне, i адным са сведкау акта абмена выступiу 
iгумен Троiцкага манастыра Панкрат, а пiсцом гра
маты з'яуляуся свяшчэннiк царквы lвана Хрысцiце
ля Цiмафей. Наяунасць у Слуцку, а таксама у Вiльнi 
адначасова Троiцкага манастыра i царквы lвана Хры
сцiцеля наводзiць на наступную думку: цi не служылi 
згаданыя у грамаце iгумен Панкрат i свяшчэннiк 
Цiмафей у адным месцы: у Слуцку альбо Вiльнi (зна
ходжанне дзвюх культавых устаноу - Троiцкага ма
настыра i царквы lвана Хрысцiцеля - у адной мяс
цовасцi у ВКЛ вялiкая рэдкасць). А калi гэта так, цi 
не магла грамата быць створана у Слуцку цi Вiльнi? 
Можна выказаць наступнае меркаванне. Панкрат з'яу
ляуся iгуменам слуцкага Троiцкага манастыра, Цiма
фей - свяшчэннiкам слуцкай царквы lвана Хрысцi
целя. Слуцк у канцы XIV ст. мог уваходзiць у склад 
турава-пiнскай enapxii, у Ляшчынскiм манастыры 
каля Пiнска магла знаходзiцца рэзiдэнцыя турава
пiнскiх епiскапау. Магчыма, Панкрат i Цiмафей былi 
з вiзiтам у Пiнску (Ляшчынскiм манастыры) па нейкiх 
духоуных справах. Там яны былi прыцягнуты да удзе
лу у працэдурах здзелкi. Васiль Нарымонтавiч, якi 
не паспеу завяршыць выкананне ycix патрэбных 
працэдур, быу спешна выклiканы у Вiльню у сувязi з 
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паходам на яе Вiтаута, а выдаць грамату i засвед
чыць яе пячаткай упаунаважыу свайго сына Фядуш
ку ( наурад цi для таго, каб знайсцi пiсца, скласцi тэкст 
граматы i нават вырабiць пячатку, калi яе на дадзе
ны момант не было, спатрэбiлася больш чым не
калькi дзён, але можна дапусцiць, што мабiлiзацыя 
войска Васiля Нарымонтавiча i рух яго на Вiльню ад
бывалiся вельмi хутка). У адрозненне ад iншых 
сведак акта абмена - пiнскiх баяр, якiя з'яулялiся 
узброенай сiлай пiнскага князя, Павел Катовiч -
другi контрагент здзелкi, мог не суправаджаць Васi
ля Нарымонтавiча у яго выправе на Вiльню, а заста
вацца у Пiнску у складзе апарата мясцовай улады, 
там жа - у Пiнску - ён мог i атрымаць падрыхтава
ную Фядушкам i засведчаную яго пячаткай грамату. 

Другая версiя. Акт абмену адбыуся у Вiльнi не
задоуга да штурму яе замкау Вiтаутам. Адным са 
сведак акта з'яуляуся iгумен вiленскага Троiцкага 
манастыра, пiсцом граматы быу свяшчэннiк вiлен
скай царквы lвана Хрысцiцеля. Падрыхтоука грама
ты i засведчанне яе пячаткай адбылося без удзелу 
князя Васiля Нарымонтавiча, бо ён пакiнуу Вiльню 
напярэдаднi яе штурму па прычыне нейкiх вайско
ва-аператыуных абставiн. Падрыхтоука дакумента 
была даручана Фядушку. На першы погляд, можа 
падацца дзiуным, што у такой напру;жанай сiтуацыi 
пiнскага князя хвалявалi праблемы арганiзацыi улас
най гаспадаркi. Аднак людзi часта робяць учынкi, якiя 
супярэчаць разважнасцi, а пераканаучыя пабудовы 
гiсторыкау, якiя грунтуюцца на прыярытэце "разваж
ных" учынкау людзей, аказваюцца памылковымi. Так 
цi iнакш, нам невядомы усе абставiны заключэння 
здзелкi i усе матывы, якiмi кiравалiся яе удзельнiкi. 

Характэрна, што у мяноуным лiсце князя Фёда
ра Яраславiча i яго жонкi княгiнi Алены ix баярам 
Дамановiчам (якiя yXVI ст. валодалi востравам) нiчо
га не паведамляецца пра двор на р. Ступа. Верагод
на, Васiль Нарымонтавiч так i не паспеу паставiць 
там сабе двор. Прычынай гэтага магла быць яго 
смерць падчас абароны вiленскiх замкау у 1390 г. 

Цяжка аддаць перавагу нейкай адной з гэтых 
версiй, хоць другая, як нам здаецца, з'яуляецца больш 
пераканаучай, калi зыходзiць з таго, што у працэду
рах здзелкi удзельнiчалi дзве духоуныя асобы, якiя 
маглi служыць у адной мясцовасцi. Пры датаваннi 
граматы варта улiчваць абедзве вepcii. Калi прыняць 
першую версiю, у якасцi terminus post quem ства
рэння граматы трэба прыняць дату ад'езду Васiля 
Нарымонтавiча у Вiльню. Terminus ante quem - час 
паступлення iнфармацыi аб гiбелi Васiля Нарымон
тавiча (калi аб смерцi князя стала вядома да пад
рыхтоукi граматы, то у якасцi яе "юрыдычнага" аута
ра выступiу бы яго сын Фядушка як спадкаемца, а 
факт смерцi быу бы нейкiм чынам адзначаны у гра
маце ). Штурм вiленскiх замкау адбывауся з 28 жнiу
ня62 па 7 кастрычнiка63. lнфармацыя аб намерах, руху 
Вiтаута на Вiльню i загад аб мабiлiзiцыi сiл для про
цiстаяння яму магла паступiць у Пiнск яшчэ у канцы 
лiпеня - пачатку жнiуня. Ад'езд князя Васiля Нары
монтавiча з Пiнска можна датаваць прыблiзна 1 жнiу
ня, паступленне у Пiнск iнфармацыi пра яго смерць 
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- 20 кастрычнiка. Калi прыняць другую версiю, то 
грамата магла быць складзена у перыяд да пачатку 
штурму.

Cnic граматы i яго звесткi нiколi не з'яулялiся прад
метам спецыяльнай увагi. Некаторыя яго даныя вы
карыстоувалiся польскiмi гiсторыкамi-генеолагамi. 
На падставе звестак cnicy Ю.Вольф устанавiу, што 
адным з сыноу Васiля Нарымонтавiча быу Фядуш
ка64. Я.Тэнгоускi, не правёушы даследавання зместу 
cnicy граматы, выказауся на карысць позняга пахо
джання некаторай яе iнфармацыi, лiчачы, што ад
значаны Фядушка з'яуляуся унукам князя Мiхайлы 
lванавiча Жаслаускага65. Такiя адносiны Я.Тэнгоус
кага да iнфармацыi cnicy узнiклi у кантэксце агуль
ных пярэчанняу Ю.Вольфу адносна iснавання князя 
Васiля Мiхайлавiча Нарымонтавiча. Згодна са сцвяр
джэннем Я.Тэнгоускага падставай для думкi Ю.Воль
фа аб тым, што адзначаны князь iснавау, паслужылi 
два аргументы. Першы аргумент - звесткi аб пiн
скiм князю Васiлю Мiхайлавiчу Нарымунце як фун
датары царквы Раства прачыстай Багародзiцы у мя
стэчку Куранец; другi - звесткi у "Рэвiзii пушч i пера
ходау звярыных ... " аб акце абмену уладаннямi па
мiж князем Васiлём Нарымонтавiчам i Паулам Като
вiчам, г.зн. iнфармацыя cnicy граматы66 . Я.Тэнгоускi 
памыляуся. Аб iснаваннi Васiля Мiхайлавiча Чары
монтавiча Ю.Вольф пiсау выключна на падставе да
ных фундушавага запiсу Г.Войны. Вiдавочна, з-за уяу
най сувязi паведамлення фундушавага запiсу са 
звесткамi cnicy граматы у аргументацыi Ю.Вольфа 
Я.Тэнгоускi наогул падверг сумненню старажытнасць 
i нават аутэнтычнасць cnicy. Прынамсi, ён так i не 
скарыстауся iм як крынiцай. Паводле сцвярджэння 
Я.Тэнгоускага аб Васiлю Нарымонтавiчу ёсць толькi 
дзве згадкi (калi зыходзiць з абгрунтаванага мерка
вання гэтага гiсторыка аб тым, што Васiль Нарымон
тавiч - гэта не Васiль Мiхайлавiч Нарымонтавiч), 
пры гэтым згадку Васiля Нарымонтавiча у cnice гра
маты у лiк адзначаных згадак даследчык не уклю
чыу67 (адпаведна у яго бiяграмах прадстаунiкоу пер
шых пакаленняу Гедзiмiнавiчау сярод сыноу Васiля 
Нарымонтавiча Фядушка адсутнiчае68).

Такiм чынам; акрамя Ю.Вольфа грамата мала пры
цягвала увагу iншых даследчыкау. 1 нават А.С.Гру
шэускi, аутар пакуль што адзiнага манаграфiчнага 
даследавання па гiсторыi Пiншчыны позняга сярэд
невякоуя, толькi аднойчы бегла згадау пра яе69. Пас
ля публiкацыi у "Рэвiзii пушч i пераходау звярыных ... " 
грамата больш не друкавалася. Ва усiм гэтым выя
вiлiся адносiны да яе cnicy як крынiцы няпэунай i сум
нiунай. Выяуленне арыгiнала павiнна змянiць адно
сiны да cnicy, але з пункту гледжання вывучэння фак
тау, якiя змяшчаюцца у грамаце, пераключыць ува-
гу са cnicy на арыгiнал. J 

У чым заключаецца навуковая значнасць i каш- �
тоунасць граматы? Гэта адзiная крынiца, якая заха
вала iмя па бацьку былога пiнскага князя Васiля: На
рымонтавiч. Гэта дазваляе гаварыць аб тым, што 
Васiль быу унукам, а не праунукам Гедзiмiна. У князя 
Васiля Нарымонтавiча быу сын Фёдар. Форма яго 
iмя "Фядушка" сведчыць аб яго маладым, хоць, вiда-
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вочна, i пауналетнiм узросце (меу пячатку)70. Той
факт, што Васiль Нарымонтавiч збiрауся паставiць 
двор на зямлi, атрыманай у вынiку абмену, сведчыць 
аб тым, што Васiль не абмяжоувауся толькi спа
гнаннем данiны са сваiх уладанняу, але меу намер 
весцi уласную гаспадарку. Грамата фiксуе iмёны 
шэрага пiнскiх баяр. Уладальнiцкi характар празван
ня аднаго з баяр: Казляка - "Радьчьскии" (ад на
звы населенага пункта "Радьчь", "Радьча", "Радьче", 
не iдэнтыфiкаваны71 ), можа указваць на тое, што не
каторым з ix у канцы XIV ст. належалi цэлыя сёлы (маг
чыма, атрыманыя у дараванне ад пiнскага князя). 

Разглядаемая грамата - адзiн з нешматлiкiх ары
гiнальных актау ВКЛ гэтага часу; адзiн з найбольш 
старажытных даравальных актау удзельных князёу 
лiтоускага паходжання; адна з нешматлiкiх стара
жытных актавых крынiц, якiя фiксуюць факт прыват
нага, не княжацкага землеуладання; для архiвазнау
ства важна i тое, што гэта - найстаражытнейшы з 
вядомых на сённяшнi час арыгiнальных дакументау 
у беларускiх архiвасховiшчах, якiя маюць непасрэд
ныя адносiны да Беларусi. 

Грамата уводзiць нас у эпоху пачатку фармiра
вання пiсьмовай культуры у свецкай сферы ВКЛ. 
Структура яе фармуляра, асаблiвасцi пiсьма, нека
торыя iншыя прыкметы граматы гавораць аб адсут
насцi працяглай, добра апрабаванай практыкi вы
карыстання дакументау, складанне i афармленне якiх 
было б рэгламентавана пэунымi правiламi. Пры са
мiм акце большае значэнне мелi рытуальна-сiмва
лiчныя дзеяннi i наяунасць сведак72. Тое, што грама
та мае мацаванне толькi для адной пячаткi, указвае 
на тое, што сведкi не прывешвалi да граматы сваiх 
пячатак; такiм чынам, яны сведчылi здзелку, а не да
кумент. Сведкi з'яулялiся не толькi гарантам правоу 
бакоу, якiя удзельнiчалi у заключэннi здзелкi, але так
сама экспертамi, кантралёрамi i удзельнiкамi рыту
альна-сiмвалiчных дзеянняу, выкананне i правiль
насць выканання якiх служылi яе прававой (даклад
ней, рэлiгiйна-прававой) падставай. Аднымi з такiх 
дзеянняу былi, напрыклад, "взданье" адчужанай зям
лi; nip ("магарыч"), якiм зацвярджалася здзелка73.
Прысутнасць сярод сведкау iгумена мела свае пад
ставы. Вытокi адзначаных дзеянняу ляжаць у язычнiц
кiм праве, якое мела сакральнае паходжанне. Сак
ральны характар гэтых дзеянняу захоувауся у сярэд
невякоуi працяглы час. Адаптаваныя новай рэлiгi
яй, яны падлягалi экспертызе i кантролю з боку хры
сцiянскага духавенства. Сведкi з лiку служьщеляу 
царквы таксама маглi прымаць непасрэдны удзел у 
ix74. Калi б iснавалi звесткi аб тым, што грамата была 
складзена адначасова з выкананнем дадзеных дзе
янняу, то у якасцi аднаго з ix, вiдаць, трэба было 
прызнаць складанне i перапiску граматы духоунай 
асобай - свяшчэннiкам царквы lвана Хрысцiцеля. 
Але грамата была выдадзена праз некаторы час 
пасля абмену, i фактычна не Васiлём Нарымонтавi
чам, а яго сынам Фядушкам, якi i прывесiу да гра
маты пячатку. У любым выпадку, прысутнасць ду
хоунай асобы пры заключэннi здзелкi азначала пры-

37 

сутнасць пры гэтай здзелцы вышэйшых сiл, здзяй
сненне Божай волi. 

Такiм чынам, грамата была складзена пасля ажыц
цяулення традыцыйных працэдур, якiя былi неабход
ны для прававога абгрунтавання здзелкi (магчыма, 
яна не удзельнiчала у сiмвалiчна-рытуальных дзеян
нях i не з'яулялася сiмвалам i увасабленнем перада
ваемай маёмасцi). 

Яшчэ раз падкрэслiм, грамата была перапiсана 
свяшчэннiкам; у дадзеным выпадку ён выконвау 
практычныя функцыi. Вiдавочна, у Васiля Нарымон
тавiча не было сваiх пiсцоу, як зрэшты, i ва удзель
ных князёу з роду Гедзiмiна апошняй трэцi XIV ст. 75

• 

Верагодна, у пiсцах, як i у дакументах, якiя яны па
вiнны былi рыхтаваць, не iснавала вялiкай патрэбы. 
У гэтым плане згаданыя князi адрознiвалiся, з адна
го боку, ад сваiх папярэднiкау - старажытнарускiх 
князёу XIII ст., якiя карысталiся працай "пiсцоу кня
жых"76, з другога боку, ад польскага караля i найвы
шэйшага князя лiтоускага Уладзiслава Ягайлы. Апош
нi меу канцылярыю, якая складалася у тым лiку з "рус
кага" аддзела. Тоеснасць почыркау шэрага дакумен
тау, якiя выдавалiся у гэтым аддзеле каралеускай 
канцылярыi на працягу 8-12 гадоу77

, сведчыць аб 
тым, што ён быу укамплектаваны штатам больш-менш 
пастаянных nicapay; свецкiм статусе часткi яго су
працоунiкау. Мова ж гэтых дакументау дае магчымасць 
вызначыць ix рэгiянальнае паходжанне: гэта - пе
раважна Галiцкая Русь (паводле вызначэння поль
скага даследчыка У.Курашкевiча - пауднёвая Украi
на)78, якая па прычыне свайго палiтычнага становi
шча рана стала засвойваць дасягненнi польскай пiсь
мовай культуры. Больш-менш "прафесiйнаму" шта
ту канцылярыi адпавядала "развiтасць" пiсьма, якое 
выкарыстоувалася у ёй. У апошняй трэцi ХIV-па
чатку XV ст. у гэтай канцылярыi nicaлi паууставам79 

цi скорапiсам80 . Рэгулярнае прыцягненне духоуных 
асоб у якасцi пiсцоу да складання i перапiскi даку
ментау магло прывесцi да выкарыстання iмi адзна
чаных графiчных вiдау пiсьма. Але грамаце уласцi
вы устау, якiм перапiсвалi царкоуныя кнiгi. 

У грамаце выкарыстаны найстаражытнейшы фар
муляр. З'яуляецца далёкай ад дасканаласцi арганi
зацыя тэксту. Правае поле тэксту фактычна адсутнi
чае. Па напiсаннi асобных канчатковых лiтар у радку 
вiдаць, што перапiсчык не разлiчвау дакладную ад
легласць, неабходную для таго, каб правiльна за
вяршыць радок (у адпаведнасцi са старым правi
лам - на галосную лiтару). У вынiку гэтага апош
нюю лiтару чацвёртага радка ("о") давялося памен
шыць i уцiснуць, апошнюю лiтару пятага радка (так
сама "о") паменшыць, уцiснуць i напалову надпiсаць 
над радком. 

Звяртаюць на сябе увагу архаiчныя прыёмы ма
цавання пячаткi. Яна мацавалася не на плеценым 
шнуры, як у пазнейшы час, а на асобнай пасме (на 
такой пасме трымалася i пячатка граматы Чурылы 
Брадоускага). 

Пашырэнне дзелавой пiсьменнасцi у свецкай 
сферы iшло з царкоуных сцен. Тое, што на мяжы пе
раходу ад вуснай культуры да пiсьмовай перапiсчы-
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кам i складальнiкам граматы з'яулялася духоуная, а 

не свецкая асоба, было не выпадковай, а хутчэй звы

чайнай з'явай81
• Хрысцiянская рэлiгiя, заснаваная на 

пiсьмовай традыцыi Святога пiсання, падказвала 

больш дасканалы сродак працяглага захавання аб' -

ектыунай iнфармацыi, зручны з пункту гледжання яе 

выкарыстання, чым памяць сведак. Гэтым сродкам 

i скарыстауся Павел Катовiч, якi быу больш зацiкау

лены у выданнi гэтай мяноунай граматы, хоць у аб

мене уладанняу большую зацiкауленасць праяуляу 

князь. 

1 Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем Вели
ком княжестве Литовском, с присовокуплением грамот и 
привилегий на входы в пущи и на земли, сост. старостою 
мстибоговским Григорием Богдановичем Воловичем в 1559 г. 
с прибавлением другой актовой книги, содержащей в себе 
привилег ии, данные дворянам и священникам Пинского по
вета, составленной в 1554 году. Вильна, 1867. (далей - Ре
визия пущ и переходов звериных ... ). 

2 Ильинский Г.А. Юрьевская грамота 1130 г. // Лингвис
тическое источниковедение и история русского языка. 2000: 
Сб. сrатей. М., 2000. С. 325-326. 

3 Ревизия пущ и переходов звериных ... С. 232. 
4 Аб Дамановiчах гл.: Грушевский А. Пинское Полесье 

XIV-XVI вв. Исторические очерки. Киев, 1903. С. 119.
5 К ром М. М. Введение// Памятники истории Восточ

ной Европы. ИсточникиХV-ХVII вв. Москва-Варшава, 2002. 
Т. 6. Радзивилловские акты из собрания Российской нацио
нальной библиотеки. Первая половина XVI в./ Сост. М. М. Крам. 
С.12-13. 

6 Акты, издаваемые Виленскою Археографическою ком
миссиею. Вильна, 1880. Т. 11. Акты Главного литовского три
бунала. № 18. С. 42;Wolff J. R6d Gedimina ... Krak6w, 1886. S. 20; 
Wolff J. Kniaziowe litewsko-ruscy od kot'!ca czternastego wiekLI. 
W-wa, 1895. S. 366. 

7 T�gowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowicz6w. Poz
nat'!, Wroclaw, 1999. S. 25-26. 

8 Сваё сумненнеадносна аутэнтычнасцi запiсу Я.Тэнгоускi 
падмацавау, у тым лiку указаннем на неадпаведнасць пры
ведзеных года i iндыкта (T�gowski J. Pierwsze pokolenia Giedy
minowicz6w. S. 25). На самой справе год i iндыкт супадаюць 
(9-ы iндыкт адпавядае верасню-снежню 1355 г.). Гл.: Варо
нiн В. Друцкiя князi XIV стагоддзя // Беларускi гiстарычны 
агляд. 2002. Т. 9. С. 14. На нашу думку, згаданая iнфармацыя 
мажа заслугоуваць давер, калi улiчваць наступныя моман
ты. Мы мяркуем, што крынiцай дадзенай iнфармацыi былi 
два запiсы двух фундатарау - пiнскага князя Васiля Нары
монтавiча i мсцiслаускага князя Васiля Мiхайлавiча. Магчы
ма, запiсы былi зроблены у Евангеллi, але у другой палове 
XVI ст., калi быу складзены фундушавы лiст Г.Войны, ix тэкст 
захоувауся са стратамi, прычым тэксты, якiя захавалiся, 
змяшчалi iмёны двух гэтых князёу. Фрагменты двух тэкстау 
былi прыняты за фрагменты аднаго, а два розныя князi - за 
аднаго князя: так атрымауся "складовы" Васiль Мiхайлавiч 
Нарымунт - князь пiнскi, пан мсцiслаускi (больш складана 
растлумачыць, чаму у адносiнах да князя ужываецца тытул 
"пан") (гл. думку В.Варонiна: Варонiн В. Друцкiя князi XIV 
стагоддзя. С. 14-16). 

9 " ... я князь Еоунутии и Кистютии, и Любарт, Юрьии
Наримонътовичь, Юрьии Корьятовичь ... " (тут i далей вылу
чана намi. -А.Г.) (1352] (Розов В. Укра'iнськi грамоти. Ки'iв, 
1928. Т. 1. XIV в. i перша половина XV в. № 3. С. 5); "Се язь, 
Федорь Данильевичь ... " [22 мая 1386 г. - 1 лiпеня 1388 г.] 
(Палеографические снимки с русских грамот преимуще
ственно XIV века/ Под ред. А. И .Соболевского и С.Л .Пташиц
кого. СПб., 1903 (далей - Палеографические снимки). № 9; 
дата дадзена паводле: Akta unji Polski z Litw<t/Wyd. S.Kutrzeba, 
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W.Semkowicz, Krak6w, 1932 (далей - АU). № 15. S. 12; "Мы,
княз Дмитрии Олгердович ... " ( 1388 г.) (Розов В. Укра'iнськi
грамоти. №23. С. 43); "Мы, кн(я)зьФедорьДанильевич, кн(я)зь 
Роман Федорович, кн(я)зь Семен Иванович ... " [1388 г.] (Па
леографические снимки ... № 1 О); "Мы, княз Федорь Любор
тович ... " (1393 г.) (Палеографические снимки ... № 11 ); "Се
язь, княз Александ[р ]ь Патрикевич Стародубски ... " ( 1400 г.) 
(Палеографические снимки ... № 48) i iнш. Гл. таксама iмена
ванне сыноу Карыята: Т �gowski J. Dokumenty Koriatowicz6w
wladc6w Podola w XIV wieku. Tendencje kulturowe Podola za 
Koriatowicz6w // Tekst ir6dla. Krytyka. lnterpretacja / Pod red. 
B.Trelinskiej. W-wa, 2005 (далей - T�gowski J. Dokumenty 
Koriatowicz6w). S. 233-234.

10 З тым, што Васiль Нарымонтавiч быу сынам, а не уну
кам Нарымонта, згодны i Я.Нiкадэм. (Nikodem J. Narymunt 
Giedyminowicz i jego uposazenie // Scriptura custos memoriae. 
Prace historyczne / Pod red. D.Zydorek. Pozna11, 2001. S. 622). 
В.Варонiн запярэчыу думцы Я.Тэнгоускага, што князь Васiль 
з'яуляуся не унукам, а сынам Нарымонта. "Але у такiм выпад
ку незразумела, чаму гэты князь насiу iмя па бацьку Мiхай
лавiч, бо хрысцiянскiм iмем Нарымонта было Глеб". (Варо
нiн В. Друцкiя князi XIV стагоддзя. С. 14). Але у сувязi са 
сказаным узнiкае пытанне: з якiх вартыхдаверу крынiц вядо
ма iмя па бацьку Васiля - Мiхайлавiч? Такiх крынiц няма 
(запiс у фундушавым лiсце Г.Войны да лiку такiх крынiц не 
уваходзiць; тое, што гэты запiс выклiкае "некаторыя падаз
рэннi", прызнае i сам В.Варонiн; Я.Тэнгоускi мае рацыю, што 
Васiль Мiхайлавiч, якi названы у паручнай грамаце Уладзiс
лаву Ягайлу за Грыдку Канстанцiнавiча (А. Прахаска датуе 
гэты дакумент часам з красавiка 1387 па снежань 1389 г. 
Prochaska А. Rokosz Нгусkа Konstantynowicza 1387-1390 / / 
Kwartalnik historyczny. 1896. R. 22) - адзiнай крынiцы, у я кой, 
як можна меркаваць, згадваецца унук Гедзiмiна - мог быць, 
напрыклад, сынам Mixaiлa Карыята, Mixaiлa Яунуцьевiча. 
(Т �gowski J. Dokumenty Koriatowicz6w ... S. 26). 

11 Archiwum Gl6wne Akt Dawnych (далей - AGAD). 
Dokumenty pergaminowy (далей - ОР), sygn. 4438; апубл.: 
AU. № 17. S. 13-14; rл.Wolff l. R6d Gedimina ... S. 21. 

12 BiЫioteka Czartoryskich (далей - BCz}, perg. 203, vol. 
1/36 (11 жнiуня); апубл.: Monumenta medii aevi historica res 
gestas Poloniae illustrantia=Pomniki dziejowe wiek6w srednich 
do objasnienia rzeczy polskich sluz<tce. Krak6w, 1882. Т. 6. Codex 
epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae (1376-1430) / 
Collectus opera A.Prochaska. № 35. S. 18; гл. Wolff J. R6d 
Gedimina ... S. 15-16, 21. 

13Mixaiл - заслаускi князь (AU. № 6. S. 6 (1386); Аляк
сандр Вiтаут - пан гродзенскi (№ 11. S. 8 (1386); Фёдар 
Любартавiч - луцкi князь (№ 13. S. 10 (1386); lван Юрыевiч 
Белзскi (№ 14. S. 11 (1386);Дзмiтрый Карыбут - пан i дзедзiч 
новагародскi (№ 16. S. 13 (1386); Васiль - пiнскi князь (№ 17. 
S. 14 (1386); Скiргайла - пан троцкi i полацкi (№ 18. S. 15 
( 1387); Аляксандр Вiгунт - кернаускi князь (№ 21. S. 19 ( 1388); 
Уладзiмiр - кiеускi князь (№ 23. S. 21 ( 1388); Фёдар Любар
тавiч - уладзiмiрскi князь (№ 34. S. 31 (1393) (прауда, у да
дзеным выпадку ён быу ужо пазбаулены Уладзiмiра i дара
ваны Северскай зямлёй); Аляксандр Патрыкеевiч Стара
дубскi (№ 36. S. 33 ( 1400); Сямён Дзмiтрыевiч Друцкi (№ 40. 
S. 42 (1401 ). Не названы па месцу княжання у прысяжных 
граматах Сямён Лiнгвень (AU. № 19. S. 16 ( 1388); № 25. S. 23 
(1389); № 26. s. 24 (1389); № 27. s. 25 (1389); № 28. s. 25 
( 1389); Дзмiтрый Карыбут ("литовский князь") (AU. № 22. S. 
20 (1388); ДзмiтрыйАльгердавiч (AU. № 24. S. 22 (1388). Вя
дома пяць прысяжных грамат Сямёна Лiнгвеня: першая
выдадзена у 1388 г., астатнiя чатыры (дзве лацiнскiя i дзве 
"рускiя") датаваны адным днём 1389 г. У 1388 г. Сямён Лiнгвень
мог не мець княжання; у дзвюх апошнiх граматах ён названы 
"опекальником" мужоу i людзей Вялiкага Ноугарада. Што 
адносна прысяжнай граматы Дзмiтрыя Карыбута, то можна 
зауважыць сувязь яе фармуляра з фармулярам прысяжнай 
граматы князёу i баяр за сябе i за гэтага князя. У гэтай гра-
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маце Дзмiтрый Кары бут названы князем наугародскiм i се
верскiм (AU. № 20. S. 18 (1388). ДзмiтрыйАльгердавiч, пры
сягаючы каралю, каралеве i Кароне, яшчэ знаходзiуся на 
службе у Дзмiтрыя Данскога i як вынiкае з граматы, ён толькi 
абяцау "сложить" "шлюб" Дзмiтрыю. 

14Уладзiмiр Kieycкi, Фёдар -ратненскi князь (AU. № 35.
S. 32(1394). 

15 Напрыклад: Андрэй Полацкi (Хорошкевич АЛ. Полоц
кие грамоты Хlll-начала XVI в. М., 1977. Ч. 1. № 6. С. 43 
[1350-1378, 1381-1387). Гл. таксам а: T�gowski J. Dokumenty 
Koriatowicz6w ... S. 233-234. 

16 Ёсцьi яшчэадно выключэнне. Без тытула названы Юрый
Мiхайлавiч i яга брат Андрэй (№ 43. S. 44 (1401 ). Мiж тым, 
абодва, вiдавочна, ужо уступiлi ва уладанне Заслаускiм кн я
ствам. 

17 Bon iecki А. Poczet rod 6w w Wielkim ksi�stwie Litewskim
wXViXVl wieku. W-wa, 1883. S. 150-151. 

18 "Жаловали намъ волость Городецкая на земянъ Горо
децкихъ, на имя: Гольшаниковича на Илка Котовича, а на Ро
дивона Сеньковича, а на Федька Кучковича, Фалиевича и зь 
его братьею ... " (Ревизия пущ и переходов звериных ... С. 342-
343, 1504г.). 

19 Бережков Н. Литовская Метрика как исторический
источник. М., Л., 1946. Ч. 1. О первоначальном составе книг 
Литовской Метрики по 1522 год. С. 77. 

20 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3 (1440-1498). Uzrasymч
knyga 3 / Par. L. Anuzyte, А. Baliulis. Vilnius, 1998 (далей - LM-
3). C. 56. 

21 lbidem.
22 lbidem. S. 56-с--57.
23 Перапiс войска Вялiкага княства Лiтоускага 1528 г. 

Метры ка Вялiкага кн яства Лiтоускага. Кнiга 523. Кнiга Пуб
лiчных спрау 1 / Падрыхт. А.1.Груша, М.А.Вайтовiч, М.Ф.Спi
рыдонау, Мн., 2003. С. 151. 

24 Там жа.С. 151.
25 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной Рос

сии, собранные и изданные Археографическою комиссиею. 
Т.1.СПб., 1863. 1361-1598. №32.С. 24(1491). 
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Публiкацыя 

Грамата падрыхтавана да друку у адпаведнасцi 

з нашымi метадычнымi рэкамендацыямi*. Лiтары, 

якiя выйшлi з ужытку, захоуваюцца. Тэкст падзеле

ны на словы, сказы, абзацы. Уведзена сучасная сiс

тэма пунктуацыi (радковыя знакi, якiя выкарыстаны 

у грамаце, адзначаны у заувагах). lмёны уласныя 

напiсаны з вялiкай лiтары. Скарочана напiсаныя ело

вы раскрываюцца, прапушчаныя пад цiтлай лiтары 

прыуносяцца у радок i заключаюцца у круглыя дужкi. 

Вынасная лiтара вылучана курсiвам. Канец радка 

адзначаецца знакам j • 

Лiчу сваiм абавязкам выказац!::/ падзяку дырэк

тару Музея беларускага Палесся у Пiнску 1.Г.Дзям

чук, загадчыцы навукова-даследчага аддзела К.С.Се

вярын, галоунаму захавальнiку фондау Р.В.Акiмачкi

най за стварэнне спрыяльных умоу для працы з гра

матай. 

[1390 г. жнiуня 1 - кастрычнiка 20. г. Пiнск цi 
Пiншчына, альбо 1390 г. жнiуня 3-28. г. Вiльня]. -
Даравальная мяноуная грамата [пiнскага] князя 
Васiля Нарымонтавiча Паулу Катовiчу на вострау 

"Ветелье" у Жыдзецкай воласцi за вострау 
на р. "Ступви" 

Музей беларускага Палесся у Пiнску. Пом. 1134. Арыгi
нал-А. 

Тонкi жоуты пергамiн. 22, 1 х5 , 7х23,3х6, 7. Скура мае фор
му трапецыi, верхнi бок якай некалькi урэзаны унутр; най
большая шырыня згiбу( якi знаходзiцца у нiжняй частцы ску
ры i служыць для мацавання пячаткi) знаходзiцца з правага 
боку-1,0, найменшая- злева-0,2. 

Захаванасць дакумента здавальняючая. На левым полi, 
часткова памiж першым i другiм радкамi дзiра прадаугава
тай формы ( якая не закранае тэкст)( 2х1 мм). Па правым краi 
насупраць нiжняй лiнii першага радка абрыу (0,8 мм). На 
нiжнiм полi нiжэй умоунай лiнii, што злучае прарэзы «а» i «Ь», 
часткова па лiнii згiбу(у нiжняй частцы скуры), дзiра прадау
гаватай формы, якая узнiкла у вынiку выядання пергамiну на
сякомымi(О, 8х1 ,5 мм). 

На правым полi насупраць апошняга слова першага рад
ка дзве невялiкiя адтулiны, размешчаныя па дыяганальнай 
niнii; зроблены, вiдавочна, вастрыём нажа. У нiжнiм левым 
вуглу адтулiна падоужанай формы ( нож - ?), якай адпавядае 
адтулiна на певай частцы згiбу( дзве гэтыя адтулiны зробле
ны адначасова). На процiлеглым баку скуры - у нiжнiм пра
вым вуглу- адтулiна. 

Накалы для разлiноукi i разлiноука адсутнiчаюць. Па
пi: верхняе - 0,4-0, 6; правае - 0-0,9; нiжняе - (да лiнii 
згiбу)-0,5-1, 1;левае- О,9-1,4. 

Уста у. "Цяжкое" ( з моцным нацiскам), сярэдняе ( вышы
ня лiтар прыблiзна рауняецца ix шырынi), прамое пiсьмо. 
Вышыня лiтар (вымерана па лiтарах "н" i "п") - 2-3 мм, 
шырыня - 3 мм. Вышыня лiтар з нiжнiмi вынаснымi элемен
тамi (вымерана па лiтарах "р" i "у") - 5-8 мм. Пятля "а" у 
адрозненне ад перакладзiны часта некалькi выходзiць за 
л•ежы нiжняй лiнii радка. У шэрагу вы падка у гэта дасягаецца 
за кошт засечкi, змешчанай у нiжняй частцы пятлi. "Б" мае 

* Метадычныя рэкамендацыi па публiкацыi рукапiсных
актавых кiрылiчных крынiц у Беларусi (XIII-XVIII стст., перы
яд Вялiкага княства Лiтоускага) // Аутар-складальнiк А.1.Гру
ша. Мн., 2003. 
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незавершаную пятлю. У "в" прамая лiнiя, якая утварае верх
нюю пятлю, спускаеццада самага нiзу спiнкiлiтары, але мажа 
i не даходзiць да спiнкi i злучацца з нiжняй перакладзiнай 
пад тупым вуглом. Нiжняя пятля мажа быць незавершана, 
часта замест яе мажа пiсацца вертыкальная рысачка. "Д" 
пiшацца здвума мiнiяцюрнымi ножкамi. "е" - толькi прамая, 
не выходзiць за лiнii радкоу, мае патоушчаны на канцы язы
чок, якi накiраваны строга направа i напалову выходзiць за 
межы корпуса лiтары. Такое ж напiсанне характэрна для пра
вага элемента 1с. У лiтары 1еяе левы элемент займае прамое 
становiшча i злучаецца з правым пасярэдзiне корпуса. Злу
чальная рыса гэтай лiтары не мае нахiлу. "Ж" складаецца з 
пяцi элементау i мае маленькi верх. Для корпуса "з" харак
тэрна напiсанне у выглядзе z, нiжнi вынасны элемент, акруг
пы па форме, злучаны з корпусам пад вуглом. Перакладзiна 
"и" злучаецца з мачтамi як правiла крыху вышэй сярэдзiны 
у асноуным пад прамым в углом. Мачта i два злучаныя пра
выя элементы "к" стаяць асобна адзiн да аднаго. Злучэнне 
двух правых элементау ажыццяуляецца у верхняй частцы 
корпуса, прычым верхнi правы элемент злёгку выходзiць за 
межы верхняй лiнii радка. "М" мае акруглую перамычку, якая 
не выходзiць за межы нiжняй лiнii радка. Перакладзiна "н" 
як правiла iдзе з самога верху певай мачты да самога нiзу 
правай мачты. Выключэннi, калi перакладзiна iдзе з верхня
га пункта певай мачты i спускаецца да сярэдзiны правай 
мачты цi нiжэй яе сярэдзiны, не даходзячы да самога яе 
нiзу, з'яуляюцца рэдкiмi. "О" i корпус "р "мае авальную фор
му. Выкарыстоуваецца "т" з адной ножкай. Верхнi i нiжнi 
вынасныя элементы "фiты" аднолькавыя па памерах i крыху 
выходзяць за межы адпаведна верхняй i нiжняй лiнiй рад
коу. Лiтара w(выкарыстоуваецца толькi у спалучэннi w) мае 
нiзкую пляскатую сярэдзiну. "Ч" пiшацца з вуглаватым вер
хам. У розных выпадках ножка гэтай лiтары мажа супадаць 
па памеры з верхам, быць менш за верх, зусiм адсутнiчаць. 
Мачты "ъ" i "ы" не выходзяць за межы радка. Левым эле
ментам "ы" з 'яуляецца "ъ ", злучальная рыса памiж правым i 
певым элементамi лiтары адсутнiчае. Мачта 'Б крыху вы
ходзiць за межы радка, каромысел ляжыць на верхняй лiнii 
радка. Петлi"ъ", "ы" i'Бне завершаны. Петлi "ъ", "ы", "ь" не 
выходзяць за сярэдзiну мачты. У лiтары "ю " злучальная рыса 
прамая i знаходзiцца пасярэдзiне. У лiтары т левы элемент 
злучаецца з "а" у верхняй яе частцы, але не на самiм яе 
верее. Злучальная рыса ляжыць прама.Лiтара А складаец
ца з трах элемента у: дзвюх нахiльных мачта у, зпучаных увер
се, i вертыкальнай рысы, якая даходзiць да сярэдзiны кор
пуса цi выходзiць за яга сярэдзiну. Характэрнай рысай по
чырку з 'яуляецца тое, што большасць лiтар, верхнiя часткi 
якiх уяуляюць вертыкальныя, гарызантальныя i нахiльныя лi-
нii -"а", "б'', ив", "г", ':Ц", "з", ''и", "к", ''л", "м", ин", "п", '1т", 
"у", "ч", "ъ", "ь", "ю",Iс, ta, Амаюць уверсе злева гарызан
тальнае адкрэслiванне. 

Адлегласць памiж радкамi- 6 мм. Лiгатуры адсутнiча
юць. Цiтла (толькi для кантракцый) у выглядзе гарызанталь
най цi злёгку выгнутай "лёгкай" лiнii з кропкай пасярэдзiне 
або у правай частцы лiнii, цi са знакам, якi нагадвае лiтары 
"с" i "о", пад лiнiяй. Цiтлападобная лiтара: "п"(у слове "поп", 
апошнi радок), якая мае выгляд паменшанай цiтлы з дзвюма 
кропкамi пасярэдзiне. Радковыя знакi: у выглядзе кропкi, 
авала, звернутай направа коскi, невялiкiх вертыкальных, на
хiленых напева i на права рысачак, змешчаных пасярэдзiне 
радка, крыху вышэй сярэдзiны радка, блiжэй да верхняй 
пiнii радка. Надрадковыя знакi адсутнiчаюць. Карычневае 
чарнiла. 

Ад мацавання прывешанай пячаткi захавалася чырво
ная ( не плеценая) пасма, канцы якай прасунуты у два прарэзы 
выцягнутай формы з патаушчэннем на адным з канцоу( зроб-
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------------------КРЫНЩАЗНАУСТВА------------------

пены пязом нажа). Памiж прарэзамi а-а 1 i певым краем пер
гамiна - 12, 7, прарэзамi Ь-Ь 1 i правым краем - 9, 12• Памiж 
прарэзамi а-а 1, Ь-Ь 1 - О, 9. Памiж а-а 1 i пiнiяй згiбу - 0,3, 
памiж Ь-Ь 1 i пiнiяй згiбу- О, 2. Канцы пасмы злучаны з адва
ротнага бокуграматы. Ац пячаткi захавауся невялiкi кавала
чак воску светла-карычневага колеру. 

Квадраты, утвораныя лiнiямi згiбу дакумента ( адварот): 
А=4,6х2,Вх5, 1х3, 1; В=6,Ох2,9х5,9х2,8; С=6,4х2,9х 6,6х2,9; 
0=31х2,9х2,9х2,9; Е=2,Ох3, 1х2,Зх2,9; F=5, 1х З,Зх5,4х3,6; 
G=5,9х3,Зх5,9х3,3; Н=6,6х3,2х6,Вх3,З; /=2,9х3,Ох2,6х3,2; 
J=2, ЗхЗ, 6х2, 6х3, О. 

Е D с в А 

J / н G F 

Па мет к i .  На адвароце у квадратах В i G iншым почыр
кам iншым чарнiлам ПМ-1: [ ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... ] 3 ( XVI
XV//1 стст. -?) 

У квадратах В i G, часткова па ПМ-1 iншым почыркам 
iншым чарнiлам ПМ-2: а• па Wetelu5 I па ostrow6 {XVII/ ст.)

У квадратах О i /, часткова па згiбе J па вертыкалi iн
шым почыркам iншым чарнiлам ПМ-3: Fasciculo 1 mo №6to 
(XV/11 ст.). 

На згiбе пергамiна пад квадратам Н i, вiдаць, часткова, / 
iншым почыркам iншым чарнiламПМ-4: [ ... ]7(ХV/1/ст. - ?). 

У квадраце В вышэй ПМ-2 iншым почыркам iншым чар
нiлам НД-1: ПМ I И57, перакрэслена дзвюма перакрыжа
ванымi у выглядзе касога крыжа лiнiямi простым алоукам 
(ХХ ст.). 

1 Гэта - памежныя сiгналы, якiя служылi для вылучэння
асобных слоу i груп cлoij. Аб памежных сiгналах наогул, гл.: 
Сморгунова Е.М. О пограничных сигналах в скорописи (на

блюдения над графикой смоленских грамот ХVII века)// Ис

следования источников по истории русского языка и пись

менности. М., 1966. Шырокi зрэз пяра не давау магчымасцi 
рабiць кропкi у дакладным геаметрычным сэнсе, адсюль 
графiчная разнастайнасць дадзеных памежных сiгналаij, у 

заijвагах яны адзначаны як кропкi. 
2 "а" i "Ь" - прарэзы на асноунай частцы пергамiна, "а 1" 

i "Ь 1" - прарэзы на згiбе.
3 тэкст цапкам згас; колькасць радкоij устанаулiваецца 

паводле агульных абрысау 
4 над лiтарай дуга, якая па форме нагадвае цiтла
5не выразна
6 не выразна 
7тэкст згас(26 мм, 10 лiтар) 
8 Вадзяныя знакi "Леу", вельмi падобныя (маюць пада

бенства паводле агульнай кампазiцыi мал юн ка i дэталей зна

ку). -Каманiн 1., Вiтвiцька О. Водянi знаки на паперi украiнсь

ких документiв XVI i XVII вв. (1566-1651 ). Киiв, 1923. № 500 

(1623), № 501 (1628), № 502 (1633-1637), № 503 (1637), № 

504 (1637), № 508 (1624); Laucevicius Е. Popierius lietuvoje 

XV-XVIII а. Atlasas. Vilnius, 1967. № 2274 (1629-1631 ); 

«Горлiц», вельмi падобныя - Каманiн 1., Вiтвiцька О. Водянi
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У квадраце Е iншым почыркам iншым чарнiлам НД-2: 
ПОМ l 1134. ( праз гарызантальную рысу, сучасны шыфр адзiнкi 
захавання) (ХХ ст.). 

Спiсы: [Б]) арыгiнал кнiгi, якая пачынаецца з загалоука 
"Реестъръ списованя прывилев земянъ, шляхты повету Пин
ского и поповъ наданья замку Пинского", 1554 (на А); В) На
цыянальны гiстарычны apxiy Беларусi. Ф. 1777 ( "Пiнскi земскi 

суд"). Воп. 1. Адзiнка зах. 88 (cnic кнiгi, якi пачынаецца з 

загалоука "Реестъръ списованя прывилев земянъ, шляхты 
повету Пинского и поповъ наданья замку Пинского" 1554 ), 

першая палова XVII ст., дата устаноулена паводле пiсьма i 

вадзяных знака у рукапiсу8. Назва адзiнкi захавання павод
ле архiунага вопiсу "Выписи из книги привилеев, данных 

дворянам Пинского уезда в 1554 г. ( составленные в начале 
ХIХв.)" (sic!) (на [Б]). 

Публ iкацыя: а) Ревизия пущ и переходов звериных. 

С. 232 (па 8). 

Се mзъ, ю-1Азь Василии Наримонтовичь9• 
Оулюбилъ 1ссмъ о!стровъ оу КотовичА Павла, на 

Ступьви - дворъ собъ'0 поста!вити11 • На wмtноу12 ж 13 1 в далъ кмоу стровъ оу идсчьскои , имА к му r-
тсльк 14. А далъ 1ссмъ Павловн 15• 

Потомь кндзь Федушько 16 I WЦА евшего, кнд 17 Ва
сильm, с(ы)нъ, приложилъ грамотоу и печдть 

1 IBK 19 сво ю отовичю . 
А при семь былъ: Пилюга Гоубаревичь, Сте-

'о .t. ,1 
ф фанъ-, Пf:lтръ Львьчичь-, Сте анъ Чсрленъко-

"!") 23 вичь--, игоуменъ Панъкра!тъ троискии , Козлдкъ 
Радьчьскии24, КочАнъ25, Юрко2", Ганько27• I 

А писалъ грамотоу поп Тимофtи с(вд)т(о)го 
Ива2в Кр( ее )т(ите )лд 29

• 

знаки ... № 892 (1626), № 894(1627). 
9 далей блiжэй да верхняй лiнii радка кропка
10 далей крыху вышэй сярэдзiны радка кропка 
11 далей пасярэдзiне радка кропка 
12 так у рукапiсу, трэба чытаць островъ
13 так у рукапiсу, вiдавочна, трэба чытаць ау Жидsчьскои 

волости 
14 далей блiжэй да верхняй лiнii радка кропка 
15 далей пасярэдзiне радка кропка 
16 о каля са мага краю пергамiна уцiснута i зменшана 
17 так у рукапiсу, трэба чытаць КНАЗА 

18 о каля самага краю пергамiна, уцiснута, зменшана, 
напалову над радком 

19 далей пасярэдзiне радка кропка 
20 далей блiжэй да верхняй лiнii радка кропка 
21 далей блiжэй да верхняй лiнii радка кропка 
22 далей на верхняй лiнii радка кропка 
23 далей крыху вышэй сярэдзiны радка кропка
24 далей блiжэй да верхняй лiнii радка кропка
25 далей блiжэй да верхняй лiнii радка кропка 
26 о выпраулена, вiдавочна, за; пасля о блiжэй да верх-

няй лiнii радка кропка 
27 далей пасярэдзiне радка кропка
28 так у рукапiсу, трэба чытаць Ивана 
29 далей крыху вышэй сярэдзiны радка кропка 
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