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АРХЕАГРАФІЯ 
М. Ф. Шумейка 

М. Ф. Шумейко 

ОТ «КУЛЬТУРЫ ОБЫЧАЯ» К «КУЛЬТУРЕ ПРАВИЛ»: 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ АРХЕОГРАФИИ В РОССИИ И СССР 
Рассмотрение создания нормативно-методической базы архео-

графии в России в начале XX в. и в СССР1 предварим соображением 
методологического характера. 

Очевидно, что правила публикации исторических документов при-
званы обобщать опыт предшествующей издательской практики, выделяя 
из нее сложившиеся, общепринятые нормы. Правила должны отбирать из 
практики те приемы, которые наиболее соответствуют научным, источни-
коведческим представлениям своего времени, исследовательской пара-
дигме определенного научного коллектива. Их направленность призвана 
формировать своеобразную публикаторскую культуру. При этом важно 
представлять, что именно в данное время (время публикации тех или 
иных документальных собраний) входило в понятие правил, а что остава-
лось само собой разумеющимся, не требующим фиксирования. К приме-
ру, когда археограф XIX — нач. XX в. «исправлял» орфографию древнего 
памятника, представляя в конце слов после согласных отсутствовавшие в 
оригинале «еры», он едва ли задумывался о значении этого знака или об 
исторической обусловленности естественного языка. Он передавал текст 
так, как тот передавался в его время (а не во время создания документа), 
полагая это само собой разумеющимся и не требующим пояснений. 

Так, публикуя в «Русском архиве» за 1865 г. «Собственноручные 
бумаги князя Потемкина-Таврического», редактор-издатель журнала 
П. И. Бартенев писал в комментариях к ним: «Мы ввели правописание 
нынешнее, сообразно принятому нами правилу удерживать подлинное 
правописание лишь в случаях характерных и в памятниках более отда-
ленной старины, где иногда способ начертания имеет некоторую важ-
ность для истории языка»2. 

С другой стороны, передавая в 1997 г. текст «Всеподданнейшего 
отчета» виленского, гродненского и ковенского генерал-губернатора 
Д. П. Святополк-Мирского Николаю II 20 мая 1904 г. с сохранением в нем 
орфографии подлинника (прописные буквы в обозначении «царствующих 
особ», не исправляя окончания — «культурнаго», «русскаго», «последня-
го»), историки, вероятно, полагали, что таким образом они создают сугубо 
научную публикацию, хотя публикуемый документ не относится ни к 
древним, ни к уникальным3. Игнорирование составителями не только 
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«культуры правил», но и «культуры традиций» привело к тому, что этот 
«обычный» документ начала XX в. оказался опубликованным в таком ви-
де, который в определенной степени затрудняет восприятие его содержа-
ния пользователями (студентами, школьниками, учителями). 

К началу XX в. российская археография имела огромный фонд опуб-
ликованных источников; ею был накоплен и большой опыт методики их 
издания, однако общие правила публикации выработаны не были. И даже 
те учреждения, обязанностью которых являлась только публикация доку-
ментов (Петербургская, Киевская, Виленская, Кавказская археографиче-
ские комиссии), не ставили перед собой задач выработки хотя бы для сво-
их изданий каких-либо единообразных приемов издания документов. 

Как правило, археографы основывались на сложившейся в науке 
традиции, брали за образец предшествовавшие публикации однотипного 
материала, внося при этом свои дополнения и изменения в приемы изда-
ний. Как четко и лаконично сформулировано С. В. Чирковым, «культура 
правил» была вытеснена из археографии «культурой обычая»4. 

Обратившись к «Положению о Комиссии для разбора и издания древ-
них актов в г. Вильне», утвержденному в 1869 г. и регламентировавшему 
основные направления ее деятельности, обнаруживаем, что среди 13 его па-
раграфов лишь два, 3-й и 7-й, имели отношение к организации археографи-
ческой работы в комиссии5. В них, правда, не говорилось ни о методике пе-
редачи публикуемых текстов, ни об унификации приемов археографиче-
ской подготовки документов к изданию (составление заголовков, легенд), 
ни о порядке составления научно-справочного аппарата. Не затрагивались 
эти вопросы, судя по делопроизводственным материалам комиссии, и на ее 
заседаниях, где обсуждались подготавливаемые к изданию тома. 

Однако в связи с появлением большого числа серийных изданий, 
распространением коллективной археографической работы, требовав-
ших и длительной подготовки, и единства эдиционных приемов, круп-
ные издательские планы, зарождающиеся в начале XX в., начинают 
сопровождаться формулировкой правил-инструкций. От них ученые 
затем шли к созданию правил публикации источников определенного 
вида, обобщению археографических норм. Так, нужда в унификации 
эдиционных приемов при издании летописей привела к разработке в 
1905 г. А. А. Шахматовым проекта правил для издания летописей6. 

Он включал в себя вопросы, связанные с выбором и передачей 
основного текста летописи, приведением разночтений, встречавших-
ся в других редакциях или списках документа, употреблением пра-
вописания применительно к летописным текстам, создаваемым до 
XV в. включительно и в более позднее время и т. д. 
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После обсуждения проекта он вошел в сводный проект под названи-
ем «Правила для изданий императорской Археографической комиссии». 
И хотя официально документ не был утвержден, редакторы «Полного со-
брания русских летописей» использовали его в работе. В сводный проект 
были включены и правила издания документов актового характера, в раз-
работке которых помимо А. А. Шахматова участвовали В. Г. Дружинин, 
С. А. Адрианов и др. В 1907 г. этот проект был издан типографским спо-
собом. Он включал 16 пунктов правил издания летописных текстов, 6 
пунктов правил для издания грамот до XVI в., 22 пункта правил издания 
актов и 9 пунктов, касавшихся составления указателей к изданиям7. 

Кроме Археографической комиссии, разработкой правил издания до-
кументов занималась и Академия наук. Именно с деятельностью ее чле-
на — А. С. Лаппо-Данилевского — связано появление «Правил издания 
«Сборника грамот Коллегии экономии». Подготовка последних в свою оче-
редь была обусловлена предпринятым в начале 1900-х годов по инициативе 
акад. Лаппо-Данилевского изданием фонда грамот Коллегии экономии8. 

Первый набросок правил был готов в 1901 г. Однако вплоть до 
своей смерти 7 февраля 1919 г. ученый продолжал вести работу над 
их совершенствованием. «В итоге, — как отмечает С. Н. Валк, — 
оказался составленным труд, который далеко превзошел собою все 
аналогичные западноевропейские образцы правил издания докумен-
тов9, труд, значение которого для разрешения некоторых общих во-
просов археографии далеко выходит за узкие прикладные рамки ус-
тановления правил издания одного совсем особого фонда»10. 

Правила вышли в свет в 1922 г.11 Они подразделялись на 240 статей и 
охватывали вопросы начиная с передачи самого текста грамот, составления 
к ним заголовков и легенд до указателей. Некоторые впервые употреблен-
ные здесь А. С. Лаппо-Данилевским термины («легенда», «начальный про-
токол», «конечный протокол», «клаузула») прочно вошли во всеобщее 
употребление в сфере археографии и дипломатики. Правила содержали 
мельчайшие подробности, связанные с передачей текста, составлением за-
головков, научно-справочного аппарата и т. д., что вполне может быть ис-
пользовано и современными публикаторами. Работа Лаппо-Данилевского 
явилась образцом для всех последующих аналогичных работ12. 

В связи с изменениями, произошедшими после 1917 г. в организации 
археографической работы, тематике публикаций, приходом в практиче-
скую археографию людей, не владевших навыками публикационной дея-
тельности, остро встал вопрос о разработке нормативно-методической ба-
зы, признанной регламентировать порядок публикации документов. Пер-
вым опытом в этом направлении стали «Правила издания документов», 
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составленные Петроградским отделением Главного управления архивным 
делом (утверждены 15 сентября 1919 г. и перепечатаны затем в «Сборни-
ке декретов, циркуляров, инструкций по архивному делу». Вып. 1. М., 
1921. С. 118—122). Они предельно сжатые, включают всего 40 пунктов. 

Хотя Правила, по мнению составителей, должны были носить 
универсальный характер (т. е. быть применимыми для публикации как 
древних документов, так и источников нового и новейшего времени), в 
них все-таки преобладали вопросы методики публикации первой 
группы источников. Это, очевидно, обусловлено участием в их разра-
ботке ученых, связанных с деятельностью Петербургской археографи-
ческой комиссии (А. А. Шахматов, С. Ф. Платонов, В. Г. Дружинин). 

Правила определяли цели публикаций, принципы передачи текста и 
археографического оформления документов, их систематизацию внутри 
публикации, порядок составления научно-справочного аппарата и т. д. 

В них указывалось, что издания документов могут предназначаться 
для исследований исторического, историко-юридического, историко-
географического и иного характера; для лингвистических и палеографи-
ческих же целей признавалось предпочтительным издание документов 
факсимильным способом. Передача текста источников ставилась в зави-
симость от времени их создания и особенностей языка: при издании до-
кументов, восходивших к первой половине XVI в., и ранее рекомендо-
валось печатать их «строка в строку с подлинниками», тексты докумен-
тов со второй половины XVI — XVIII вв. должны были воспроизводить-
ся с «возможною точностью», но без выделения вносимых в строку над-
строчных букв и букв в словах, стоящих под титлами. 

Тексты документов XVIII—XIX вв. предлагалось передавать с 
сохранением фонетических особенностей; твердый и мягкий знаки, а 
также букву «ять» рекомендовалось воспроизводить по современно-
му правописанию. Правила учитывали особенности публикации до-
кументов на иностранных языках13. 

Открывшиеся после революции широкие возможности обращения 
к архивам, ранее недоступным, требовали разработки соответствующих 
нормативно-методических документов. Об этом шла речь на I Всерос-
сийской конференции архивных деятелей в 1921 г., где А. А. Шилов вы-
ступил с докладом «Разработка историко-революционных материалов 
архивного фонда в связи с издательской деятельностью14. Об этом же 
говорилось и на состоявшемся в 1925 г. Первом съезде архивных деяте-
лей РСФСР. В отличие от конференции 1921 г. на нем обсуждали не 
только вопросы организации археографической деятельности архивных 
учреждений, но и приемы и методы издания источников нового и но-
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вейшего времени. В частности, в докладе А. И. Андреева «О правилах 
издания исторических текстов» особо подчеркивалась необходимость 
разработки правил издания документов нового времени15. 

Доклад С. Н. Валка на съезде касался вопросов, связанных с приемами 
издания историко-революционных документов16. Докладчик ограничил 
предмет своего исследования анализом издания только самих документов, 
оговорив при этом, что вопросы, связанные с историческим комментарием 
их содержания, должны стать предметом особого обсуждения. Отметив со-
вершеннейшую неразработанность методики публикации историко-рево-
люционных документов (в отличие от документов других категорий, изда-
ние которых уже имело некоторые традиции), Валк совершенно справедли-
во указал, что «результатом этого явился ряд изданий первоклассного по 
своему содержанию значения, которыми вместе с тем почти невозможно 
пользоваться в целях тщательно поставленной научной работы». Исходя из 
этого, вопрос о разработке более или менее обязательных норм издания та-
кого рода документов становился настоятельно необходимым. 

С. Н. Валк обратил также внимание на проблему выбора текста 
применительно к документам нового и новейшего времени. Учитывая 
авторство и условия создания подобного рода источников, докладчик 
предлагал отказаться от такого формального критерия выбора текста, 
как «последняя воля автора», заменив его историческим критерием, 
предполагавшим изучение условий возникновения каждой из редак-
ций или списков подготавливаемого к публикации документа. Заслу-
живают внимания выводы докладчика о рецензии, транскрипции и 
эмендации текста: они сохраняют свою актуальность до настоящего 
времени. Можно считать, что как Правила А. С. Лаппо-Данилевского, 
так и доклад его ученика, переработанный затем в статью, послужили 
основой для дальнейшего развития теории и методики археографии. 

В резолюции по обоим докладам говорилось, что съезд «настаи-
вает на единообразной системе издания документов и полагает необ-
ходимой выработку подробных правил издания архивных докумен-
тов силами специально созданной комиссии при научно-организаци-
онной коллегии Центрархива»17. Однако эта резолюция осталась бла-
гим пожеланием российских архивистов и археографов. 

Таким образом, несмотря на серьезные подступы российских 
археографов к созданию нормативной базы в области археографии, 
приоритет в этом направлении принадлежит их украинским колле-
гам. В 1931 г. Центрархив Украины организовал курсы для работни-
ков архивов. На них в числе прочих были прочитаны два курса лек-
ций П. Билика «Об археографической работе архивных органов» и 
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В. И. Веретенникова «Задачи археографической техники»18, пред-
ставлявшие собой по существу изложение истории украинской ар-
хеографии (первый) и методики публикации документов (второй). 

В том же году состоялся II Всеукраинский съезд архивных работ-
ников, на котором были приняты «Основные установки к методологии 
и технике публикации документов для нужд научно-исторического ис-
следования» и «Правила научно-документальной публикации в жур-
нале «Архів Радянської України»19. Таким образом, было положено 
начало формированию нормативно-методической базы в археографии. 

Отметим, что за 7 лет до этого в БССР предпринимались попытки 
на уровне обсуждения подойти к решению вопроса о технике публи-
кации документов. В заключительном разделе доклада Д. И. Довгялло 
«Археографические работы в Беларуси», с которым он выступил на 
Первой всебелорусской конференции архивных работников (май 
1924 г.), были даны рекомендации по различным аспектам практиче-
ской археографии20. По некоторым данным, в 1933 г. в Центрархиве 
Беларуси готовилась работа о методологии и методике публикации 
документов, судьбу которой не удалось установить21. 

С созданием в начале 1930-х гг. Московского историко-архивного 
института обсуждение вопросов методики (или техники) публикации до-
кументов переносится в его стены. Читавшийся здесь специальный курс 
археографии был разработан А. А. Сергеевым, который одновременно ре-
дактировал журнал «Красный архив». Сергеев более других был подго-
товлен к составлению правил издания документов, сочетая в себе опыт 
практика-публикатора и педагога. К сожалению, преждевременная смерть 
в 1935 г. не позволила ученому завершить начатой работы22. 

Опубликованные им статьи «Методология и техника публика-
ции документов» и «К вопросу о разработке правил издания доку-
ментов ЦАУ СССР»23 имели позитивное значение для работы после-
дователей Сергеева, хотя и не были свободны от недостатков. В ка-
честве приложения к последней статье публиковался проект Правил 
издания документов ЦАУ СССР24. 

Статья А. Л. Попова «К вопросу о наших публикациях исторических 
документов» появилась почти одновременно с последней работой Сергее-
ва. Отмечая достижения советской археографии по сравнению с дорево-
люционной академической работой, «прославленной своими черепашьи-
ми темпами», автор в то же время указывал, что «в области археографиче-
ской обработки и способов воспроизведения текстов перед нами стоит 
большая, еще не преодоленная задача по критическому освоению старого, 
накопившегося в этой области технологического наследства»25. 
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«Продолжать тот редакторский субъективизм, тот произвол, ту анар-
хию, которые господствовали у нас в области издания документов до по-
следнего времени, нельзя», — считал А. Л. Попов. И как вывод — «Карфа-
ген должен быть разрушен, анархия в публикаторском деле должна быть 
уничтожена, правила издания документов должны быть выработаны»26. 

Несмотря на то что в статье помимо вопросов теоретического ха-
рактера (о соотношении публикации и исторического исследования, 
определении тематики публикации и др.) затрагивались и методиче-
ские аспекты (составление указателей, легенд и т. д.), она тем не менее 
не имела особого практического значения для работы археографов. 

Статья А. А. Шилова «К вопросу о публикации исторических 
документов»27, являлась откликом на проект Правил А. А. Сергеева. 
Шилов, как и Сергеев, подготовил «Правила по подготовке к изда-
нию документов нового времени (XIX—XX вв.)», опубликовав их в 
качестве приложения к книге Г. А. Князева «Теория и техника ар-
хивного дела» (Л., 1935). Они отличались от Правил Сергеева строй-
ностью и доступностью изложения материала и охватывали основ-
ные вопросы, связанные с изданием документов. 

В 1939 г. работа А. А. Шилова, подготовленная в 1936 г., была издана 
МГИАИ под заглавием «Руководство по публикации документов XIX в. и 
начала XX в.». По мнению рецензировавшего его С. Н. Валка, оно должно 
было стать настольной книгой для историков и архивистов. «Руководство» 
Шилова охватывало все вопросы, связанные с изданием документов нового 
времени. Два обстоятельных раздела связаны с установлением текста доку-
ментов; затем следовали разделы, посвященные составлению заголовков, 
легенд, комментариям и вступительным статьям. Ряд разделов устанавли-
вал приемы составления указателей и разного рода справочников. 

Работа А. А. Шилова учла опыт изданий, появившихся за два 
предыдущих десятилетия. Ее достоинством, на что обратил внимание 
С. Н. Валк, являлись «отчетность в построении, а также простота и 
ясность изложения — качества, которые, несомненно, облегчат ус-
воение книги широкому кругу пользующихся ею». 

По мнению С. Н. Валка, «А. А. Шилову удалось на деле избежать 
опасности превратить свое руководство в книгу, где вопросы издания доку-
ментов утонули бы в общих рассуждениях об общих свойствах документа, 
и мы можем найти в ней лишь частные увлечения подобного рода…»28 

Несмотря на недостатки «Руководства», отмеченные рецензентом 
(смешение регестов и публикаций документов в извлечениях; отожде-
ствление «отпусков» с «черновыми проектами»; формальный подход к 
решению вопроса о выборе текста при наличии нескольких редакций 
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подлинного текста и др.), оно тем не менее стало явлением в архео-
графии. Российские, белорусские, украинские археографы получили в 
свое распоряжение справочник, дающий ответы на многие сложные 
вопросы, возникшие при подготовке документов к публикации. 

Однако еще за три года до шиловского «Руководства» Истори-
ко-археографическим институтом АН СССР были изданы «Правила 
издания документов XVI—XVII вв.», разработанные академиком 
Б. Д. Грековым, В. Г. Гейманом и др.29 В них рассматривались неко-
торые вопросы, связанные с «сокращенной передачей текста», что 
являлось крайне актуальным применительно к документам нового 
времени. В основу раздела о «сокращенной передаче текста» был по-
ложен опыт, накопленный сотрудниками института в ходе передачи 
содержания документов в форме регестов и таблиц. 

Правила учитывали также и реформу русского правописания, что 
устраняло разнобой в передаче текстов соответствующего времени. 

Итогом же всей предшествующей практики и методической дея-
тельности археографов России, Украины, Беларуси стало появление 
в 1945 г. «Основных правил публикации документов ГАФ СССР». 
Они вышли под грифом не только ГАУ НКВД СССР, но и Института 
истории АН СССР. Составил их доцент МГИАИ П. Г. Софинов, од-
новременно возглавлявший издательский отдел ГАУ. 

В предисловии к «Основным правилам» отмечалось, что «в от-
личие от всех предыдущих настоящие правила строились примени-
тельно не к документам одного определенного периода, а вообще к 
документам независимо от их характера и времени происхождения». 
Их обстоятельный анализ сделал С. Н. Валк, посвятив им отдельную 
главу своей монографии «Советская археография». 

Активизация нормотворческой деятельности в области археографии, 
начавшаяся в 1950—60-е гг., расширение (географическое, хронологиче-
ское, тематическое) практической археографии требовали методического 
обеспечения публикационной деятельности, которой стали заниматься не 
только архивные и научные учреждения, но и учебные заведения, музеи, 
библиотеки, редакции газет, журналов и др. Именно этими обстоятельства-
ми обусловлено появление в 50 — нач. 60-х гг. нескольких правил издания 
документов. В отличие от предыдущих аналогичных изданий, готовивших-
ся одним учреждением и рассчитанных на применение к ограниченному 
кругу источников, правила 1950—60-х гг. создавались в кооперации и но-
сили универсальный характер. Так, над «Правилами издания исторических 
документов» (вышли в 1955 г., вторая редакция — в 1956 г.) работали Ин-
ститут истории АН СССР, ГАУ СССР и МГИАИ. Среди их составителей 
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были известные российские археографы и историки С. Н. Валк, А. А. Ново-
сельский, Л. Н. Пушкарев и др. Правила содержали 205 пунктов, сгруппи-
рованных в порядке основных этапов подготовки издания по разделам: 
1) Выбор темы, выявление и отбор документов; 2) Установление текста; 
3) Заголовки; 4) Легенды; 5) Научно-справочный аппарат; 6) Приложения; 
7) Иллюстрации; 8) Расположение отдельных частей и документов в изда-
нии; 9) Оглавление; 10) Внешний вид издания. 

Содержание первого раздела давало более глубокое по сравне-
нию с «Основными правилами» 1945 г. представление о вопросах 
выбора темы, выявления и отбора документов, хотя оно и ограничи-
валось тематическими изданиями. 

Более четко во втором разделе излагались вопросы, связанные с 
установлением текста. Вопреки существовавшей археографической 
практике здесь предлагалось при передаче древних и авторских тек-
стов приводить исправное чтение лишь в сносках. В § 3 раздела ре-
комендовалось при передаче текста сохранять орфографию подлин-
ника в документах до середины XVIII в. (это было обусловлено по-
явлением в середине XVIII в. «Русской грамматики» М. В. Ломоно-
сова, основанной на морфологическом принципе)30. 

В раздел о научно-справочном аппарате составители включили от-
сутствующие в правилах 1945 г. такие его разновидности, как хроника 
событий, терминологический указатель, перечень использованных ис-
точников, список сокращений, библиографию. В то же время спорным, 
на наш взгляд, представляется предложение о необязательности сопро-
вождать издание документов историческим предисловием. Сомнитель-
ным является и отнесение обоснования даты и авторства к примечаниям 
по содержанию. Как справедливо указывали рецензенты Правил, «место 
такому обоснованию в текстуальных примечаниях, поскольку указание 
на дату и автора связано с историей создания текста документа»31. 

Архивисты Беларуси приняли участие в обсуждении данных Пра-
вил. Сделанные ими замечания и предложения носили как частный, 
так и общетеоретический характер (предлагалось, например, раскрыть 
понятие «внешняя и внутренняя критика документов», дополнить кри-
терии выбора темы не только ее научным значением и политической 
актуальностью, но и наличием документов по данной теме и др.)32. 

Свыше 40 предложений и замечаний было сделано сотрудниками 
архивных органов и учреждений Беларуси на «Правила издания докумен-
тов советского периода», подготовленные под руководством С. Н. Валка и 
изданные в 1960 г.33 В них в отличие от Правил 1955 г. количество разде-
лов было сокращено до восьми: 1) Работы, предшествующие выявлению 
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и отбору. Виды изданий; 2) Выявление и отбор; 3) Археографическое 
оформление; 4) Передача текста; 5) Систематизация документов; 6) Науч-
но-справочный аппарат; 7) Приложения; 8) Иллюстрации. 

Наиболее существенные предложения и замечания сводились к 
следующему: дать более точное определение типов, видов и форм 
публикации в соответствии с их назначением, четче изложить принци-
пы выявления и отбора документов для издания и др. Оригинальным, 
но нереализованным в Правилах являлось предложение белорусских 
архивистов дополнить имеющиеся типы публикаций — академиче-
ский (научный), агитационно-пропагандистский (научно-популярный), 
учебный (хрестоматийный) — еще одним — справочным. 

Вторично белорусские архивисты ставили вопрос о включении в 
Правила параграфов, регламентировавших порядок передачи текстов 
документов «на языках народов СССР (белорусском, украинском)». 
Неясными и требующими пояснений, по мнению архивистов из Бела-
руси, представлялись границы древних документов, нового времени. 

Больше всего споров вызвали положения Правил о допустимости 
повторной публикации документов в различных типах изданий. Бело-
русские архивисты сходились во мнении, что повторная публикация в 
изданиях научного типа возможна в случаях, если издание, в котором 
впервые был опубликован документ, стало библиографической редко-
стью; если при публикации документ был искажен или опубликован 
неправильно. Кроме того, повторная публикация допускалась в видо-
вых и пофондовых изданиях. Что касается научно-популярных и учеб-
ных изданий, то здесь, по мнению архивистов, «повторные публика-
ции документов возможны, а временем и необходимы». 

В то же время некоторые наиболее дальновидные практики-архивисты 
усматривали в широко допускаемой Правилами повторной публикации 
опасность стирания граней между археографической публикацией и исто-
рическим исследованием. «Сборник документов — это не исследование, а 
пособие для работы над анализом той или иной темы, — говорил сотрудник 
Госархива Минской обл. — Ранее опубликованные документы можно ис-
пользовать для публикации только в совершенно исключительных случаях, 
когда публикации стали библиографической редкостью либо утрачены»34. 

Попытка покончить с идеологическим диктатом в археографии (прав-
да, сугубо административными методами) была сделана представителями 
ЦГАОР республики. Они сочли целесообразным «вставить отдельно пункт 
о запрещении однобокого издания документов в целях восхваления или 
угоды тому или иному руководящему деятелю, когда документы специаль-
но подбираются и даже искажаются. Так было с ролью Сталина в граждан-
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ской войне, с ролью Хрущева в Отечественной войне и т. д.». Исходя из это-
го, архивисты предлагали ввести в Правила пункт об ограничении или за-
прещении подготовки сборников документов по современной тематике, 
«которая еще не стала историей, документы еще не поступили в архив»35. 
Представители Госархива Минской обл. требовали установить в Правилах 
срок, по истечении которого документы могут быть опубликованы. 

Вполне понятно, что такого рода радикальные предложения не только 
не попали в Правила, но даже не вошли в сводный перечень предложений и 
замечаний, направленный в Москву. Не были включены в перечень и пред-
ложения давать побольше примеров, взятых не только из московских, но и 
местных (включая и белорусские) документальных изданий, а также при-
меров, поясняющих «стилистические особенности и выражения»36. 

Важными представляются замечания, связанные с воспроизве-
дением подписей в публикуемых документах. Белорусские архивис-
ты считали, что Правила должны включать специальное примечание 
к пункту о подписях. В нем необходимо оговорить, что подпись 
должна передаваться независимо от дальнейшей судьбы ее носителя 
(троцкист, сталинист, эмигрант, изменник и пр.). «Об этом, — гово-
рилось в замечаниях методической комиссии ЦГАОР Беларуси, — 
можно рассказать в комментариях или в подстрочных примечаниях. 
У нас и так из-за разных перестраховок обезличена история»37. 

Помимо правил 1955, 1956, 1960 гг. в этот же период издается ряд 
памяток, инструкций, методических рекомендаций, призванных унифи-
цировать подготовку многотомных серийных документальных публика-
ций — по истории Октябрьской революции, гражданской войне, индуст-
риализации, коллективизации, культурному строительству и др. Все они 
составлялись в развитие существующих правил и содержали конкретные 
рекомендации по передаче текста, археографическому оформлению и др. 

Новым шагом в методике публикации документов стал выход 
«Правил издания исторических документов в СССР» (М., 1969). Они 
готовились рядом архивных и научных учреждений СССР: ГАУ, 
ВНИИДАД, Институтом истории АН СССР, ИМЛ при ЦК КПСС, 
Комитетом по печати при СМ СССР, МГИАИ. Активное участие в 
обсуждении проекта Правил приняли белорусские архивисты, сде-
лавшие ряд важных замечаний и предложений. 

В отличие от предыдущих в Правилах 1969 г. была отражена специ-
фика подготовки изданий в зависимости от их типов и видов, а также ме-
тодика работы с различными источниками (мемуарными, эпистолярными, 
статистическими, на иностранных языках, языках народов СССР и др.). 
Здесь более детально рассматривались вопросы классификации докумен-
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тальных изданий, давалось определение типов, видов и форм докумен-
тальных изданий, подчеркивалось, что любая публикация независимо от 
типа, вида и формы должна отвечать всем научным требованиям. 

Был введен новый раздел о сокращенной передаче содержания 
документов в виде регестов и таблиц (раздел IV), расширены и кон-
кретизированы положения о передаче текста источников (раздел III), 
об археографическом оформлении издаваемых документов (раздел V) 
и составлении научно-справочного аппарата издания (раздел VI). 

В приложении к Правилам давались рекомендации об организа-
ционно-методической работе на различных этапах подготовки доку-
ментальных изданий. 

Учитывая детальную разработку приемов издания отдельных 
видов источников (напр., древнейших документов)38, эти вопросы в 
Правилах освещались в самой общей форме. Не получили достаточ-
ного отражения и приемы издания кинофотодокументов, микрофото-
сборников и др., так как современная археографическая практика, по 
мнению составителей, не давала для этого необходимого материала. 

Если говорить о замечаниях и предложениях белорусских архивис-
тов на проект Правил, то они, на наш взгляд, представляются весьма су-
щественными и свидетельствуют о выросшем уровне археографической 
мысли в республике. Помимо множества частных замечаний, в большин-
стве своем учтенных составителями Правил (возможно, что аналогичные 
замечания высказывались и другими участниками обсуждения проекта), 
сотрудниками архивных учреждений Беларуси высказывались соображе-
ния теоретического порядка. Так, вновь были повторены предложения 
дополнить типы публикаций справочными изданиями, формы — моноиз-
даниями. Последние учтены во второй редакции Правил 1990 г. 

В то же время в замечаниях прослеживается тенденция к идеологиза-
ции и политизации документальных изданий39. Самостоятельная нормо-
творческая деятельность белорусских архивистов и археографов ни в дово-
енный, ни в послевоенный периоды не отличалась активностью. На это об-
стоятельство указывал руководитель архивной службы Беларуси В. В. Лаш-
кевич, отмечая, что многочисленные памятки, инструкции, методические 
рекомендации (в том числе и по вопросам публикации документов), разра-
батываемые архивистами республики, лежали мертвым грузом и не нахо-
дили практического применения в работе архивных органов и учреждений 
по причине их низкого научно-методического уровня. 

Необходимость разработки методических вопросов археографии 
осознавалась и рядовыми архивистами. Так, выступая на заседании 
Научного совета Архивного управления 29 ноября 1961 г., Э. Л. Ку-
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чина, отметив отсутствие творческой атмосферы в научно-издатель-
ском отделе, подчеркивала: «Нам непременно нужно учесть опыт ук-
раинцев. Необходимо, чтобы каждый научный сотрудник-публика-
тор взялся за разработку того или другого вопроса археографической 
практики. Здесь непочатый край для исследований. Только над во-
просом датировки документов, либо не имеющих дат, либо нуждаю-
щихся в более точной датировке, так много нужно поработать»40. 

Обращение к опыту украинских археографов не случайно. Уже в 
60-е годы был разработан и издан ряд методических рекомендаций и 
правил публикации исторических источников украинского происхо-
ждения41. С воссозданием в 1987 г. Археографической комиссии АН 
Украины и созданием в 1991 г. на ее базе Института украинской ар-
хеографии разработка теоретико-методологических проблем архео-
графии, включая и создание нормативных документов, регламенти-
рующих публикации исторических источников, приобрела особенно 
широкий размах. Свидетельством тому служат многочисленные ме-
тодические рекомендации, инструкции, правила и т. д.42 

Из других нормативно-методических документов, появившихся в се-
редине 80-х гг., следует отметить изданные в 1985 г. в Вильнюсе под гри-
фами Института истории АН СССР, Археографической комиссии при От-
делении истории АН СССР, Института истории АН Литвы и ЦГАДА «Ме-
тодические рекомендации по изданию и описанию Литовской метрики» 
(составители А. Л. Хорошкевич и С. М. Каштанов). Их разработка была 
обусловлена соглашением советских и польских историков о подготовке 
двухсерийной советско-польской публикации документов метрики ВКЛ43. 

Несмотря на, казалось бы, ограниченную сферу применения данных 
рекомендаций (при публикации документов архива канцелярии ВКЛ), 
фактически они представляют собой вариант правил издания актов Вели-
кого княжества Литовского и в таком качестве могут быть использованы 
археографами Беларуси, Литвы, Украины, Польши, занимающимися пуб-
ликацией такого рода документов. Высокая научная квалификация соста-
вителей рекомендаций, участие в их обсуждении многих российских, бе-
лорусских, литовских, украинских, польских историков-медиевистов 
обеспечили высокий научный уровень этого документа44. 

При подготовке рекомендаций составители опирались на ранее 
созданные нормативно-методические документы, а также работы 
А. А. Зимина «Методика издания древнерусских актов» (М., 1959), 
Н. П. Ковальского «Источниковедение истории Украины (XVI — первая 
половина XVII в.)» (Днепропетровск, 1977—1979. Ч. 1—4) и др. При со-
ставлении правил описания материалов Литовской метрики (часть II ре-
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комендаций) за основу была взята «Инструкция по описанию славяно-
русских рукописей XI—XIV вв. для Сводного каталога рукописей, хра-
нящихся в СССР» (сост. Л. П. Жуковская и Н. Б. Шеламанова)45. 

Первая часть рекомендаций представляет собой правила издания до-
кументов Литовской метрики. Она разбита на 3 главы: 1. Общие вопросы; 
2. Тексты и их археографическое оформление; 3. Научно-справочный аппа-
рат. Внутри глав материал систематизирован по разделам; содержание не-
которых разделов разбито на параграфы и подпараграфы. В первой главе 
излагаются вопросы, связанные с оформлением титульных листов к томам, 
нумерацией последних, составлением введений и предисловий к томам. 

Наиболее обширна вторая глава, охватывающая проблемы отбора 
документов и их расположения в томах, издания книг и отдельных гра-
мот, а также переиздания ранее опубликованных документов. Самостоя-
тельный научный интерес представляет 2-й раздел главы, касающийся 
составления заголовков к отдельным документам. Его содержание нахо-
дится на стыке археографии и дипломатики, поскольку здесь не только 
приводится перечень основных видов документов, существовавших в 
ВКЛ, но и раскрывается их назначение, дается сравнительный анализ с 
аналогичными документами, существовавшими в Русском государстве. 
Исходя из неразработанности в белорусской дипломатике принципов 
классификации документов XIV—XVII вв., данный раздел представляет 
собой основу для работы белорусских историков в сфере дипломатики 
частноправовых и публичноправовых актов. 

3-й раздел главы охватывает вопросы передачи текстов документов, 
написанных как кириллицей XIV—XVII вв. и последующего времени, так 
и латиницей. 4-й раздел посвящен особенностям публикаций иноязычных 
документов, 5-й раздел «Легенда» составители подразделили на два: в 
первый включили элементы легенды в сборниках отдельных документов; 
во второй — элементы, общие для публикации книг и сборников отдель-
ных документов. 6—9-й разделы главы посвящены палеографическим 
примечаниям к тексту, вариантам, приложениям и иллюстрациям. 

В заключительной главе выделены разделы, определяющие мето-
дику составления комментариев, хронологического перечня опублико-
ванных документов (для книг), таблицы соотношений пагинаций книги, 
перечня разновидностей опубликованных документов, таблицы исполь-
зования архивных фондов и печатных изданий (для сборников отдель-
ных документов), переводной таблицы номеров опубликованных доку-
ментов, списков сокращений, указателей, оглавления, списка опечаток. 

Третью часть рекомендаций составил список сокращений: исто-
рических, археографических и лингвистических терминов, названий 
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учреждений и политико-административных единиц; политико- и ис-
торико-географических наименований (все в кириллических и лати-
нописьменных сокращениях), а также архивов и архивных собраний, 
изданий источников и литературы, основных альбомов филиграней, 
словарей и лингвистических пособий. 

В качестве приложения к рекомендациям приводится фрагмент 
«Инструкции по изданию исторических источников с XVI до середины 
XIX века». (Вроцлав, 1953), определяющий порядок воспроизведения 
польского текста источника в печати (перевод с польского С. В. Думина). 

«Правила издания исторических источников в СССР» (2-е изд., пере-
раб. и доп. М., 1990) явились итогом дальнейшей разработки и совершенст-
вования основных положений и методов подготовки к изданию историче-
ских документов с учетом новых требований. Они содержат расширенное и 
конкретизированное определение изданий научного, научно-популярного и 
учебного типов. В них к зафиксированным в Правилах 1969 г. формам до-
кументальных изданий добавили и такие, как корпус и моноиздание. 

Отличительной чертой Правил 1990 г. является включение в них 
положений о подготовке к изданию кинофотофонодокументов. Значи-
тельно расширен раздел о выявлении документов: добавлены парагра-
фы о выявлении документов, опубликованных в периодической печати 
и собственных материалов периодической печати, а также документов 
личного происхождения, статистических материалов, военной доку-
ментации, картографических, технических документов и кинофотофо-
нодокументов. Существенно дополнены разделы, освещающие отбор 
документов, передачу их текстов, включая и передачу неисправностей 
текста документов до начала XVI в. и документов XVI—XVIII вв. 

Переработан и дополнен раздел «Сокращенная передача текста 
и содержания документов»; введен новый параграф о публикации 
картографических документов в извлечениях. Фактически заново на-
писана часть раздела о составлении регестов; при этом составители 
уточнили само определение регестов, выделили их типы и виды, оп-
ределили примерный круг документов, подлежащих регестированию. 

Значительно были дополнены и расширены разделы об археографиче-
ском оформлении документов, о составлении научно-справочного аппарата, 
о структуре издания и систематизации в нем документов. Были учтены 
многочисленные пожелания и замечания практиков-археографов о насы-
щении правил новыми примерами, взятыми не только из московских и ле-
нинградских сборников документов, но и из местных публикаций. 

Таким образом, Правила 1990 г. представляли собой наиболее 
полное изложение методических положений и приемов публикации 
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исторических документов. Они нацеливали публикаторов на необхо-
димость научно-критического изучения происхождения и содержа-
ния отбираемых для издания исторических источников, максимально 
точную передачу их текста, хотя при этом в качестве одного из осно-
вополагающих принципов отбора документов для издания по-преж-
нему оставался принцип «коммунистической партийности». 

К числу недостатков Правил 1990 г. следует отнести то, что в них, 
как и в предыдущих, отсутствовало изложение особенностей публикации 
документов на иных, кроме русского, языках. Вряд ли можно согласиться 
и с расширением допустимости повторной публикации документов (в от-
личие от редакции 1969 г., допускавшей повторную публикацию в изда-
ниях научного типа лишь в трех случаях, в Правилах 1990 г. это количест-
во расширено до восьми). Это не способствовало приращению археогра-
фической базы, а, наоборот, открывало «зеленую улицу» для перепечатки 
документов, однажды (или многократно) уже издававшихся. 

В заключение отметим, что создание конкретных методических норм 
(правил, рекомендаций, инструкций) самым непосредственным образом 
связано с потребностями практической археографии. Именно необходи-
мость публикации тех или иных видов исторических источников вызывала 
разработку всевозможных частных правил и рекомендаций, которые затем 
сводились в универсальные документы, регламентировавшие порядок пуб-
ликации разнообразных по происхождению и содержанию источников. 
 
1  Развитие белорусской археографии мы не выделяем в качестве отдельной еди-

ницы исследования, поскольку белорусская археография, развивавшаяся в 
рамках российской, а после 1917 г. — советской археографии, не дает сколько-
нибудь значительных примеров, свидетельствующих о попытках создания су-
губо национальных норм и правил публикации исторических источников. 

2  Цит. по кн.: Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартенев. М., 1989. С. 131. 
3  Беларускі гістарычны часопіс. 1997. № 2. С. 94—116. 
4  Чирков С. В. К истории разработки правил издания исторических источников 

в начале XX в. // Археографический ежегодник за 1984 год. М., 1985. С. 64. 
5  Сборник материалов, относящихся до архивной части в России. Т. 2. Пг., 

1917. С. 115, 144. 
6  Опубликован С. В. Чирковым в Археографическом ежегоднике за 1973 год 

(М., 1974. С. 293—297). 
7  Подробнее об этом см.: Чирков С. В. К истории разработки правил… С. 66. 
8  Предполагалось издать 10 томов (около 15 тыс. грамот), для чего помимо собст-

венно фонда Коллегии экономии, хранившегося в Московском архиве Министер-
ства юстиции, составители должны были выявить грамоты, находившиеся в дру-
гих архивах Москвы и Петербурга. Эта работа, продолжавшаяся более 20 лет, к 
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сожалению, не была завершена. Уже после смерти А. С. Лаппо-Данилевского вы-
шли 2 тома «Сборника грамот Коллегии экономии» (1922, 1929). 

9  Для изучения постановки археографической работы в западноевропейских 
странах Лаппо-Данилевский посетил Австрийский институт исторических 
исследований, Берлинскую и Мюнхенскую археографические комиссии по 
изданию источников, Итальянский исторический институт. 

10  Валк С. Н. Советская археография. М.—Л., 1948. С. 44. 
11  Правила издания «Сборника грамот Коллегии экономии» / Сост.: А. С. Лаппо-

Данилевский, Н. В. Борсук, В. И. Веретенников, Н. И. Сидоров, П. Л. Маш-
таков. Пг., 1922. 

12  Нам известна лишь одна рецензия — неизменно преданного памяти своего 
учителя С. Н. Валка — на Правила и 1-й том «Сборника грамот Коллегии 
экономии» (Века. 1924. Т. 1. С. 166—169). 

С. О. Шмидт по этому поводу пишет: «Труды Лаппо-Данилевского в облас-
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Ю. У. Несцяровіч 

ЭКСПЛІКАЦЫЯ ПАНЯЦЦЯ НАВУКІ 
І АКРЭСЛЕННЕ АРХЕАГРАФІІ 

ЯК САЦЫЯКУЛЬТУРНАГА ФЕНОМЕНА 
Нягледзячы на тое што сёння ў навуковай літаратуры амаль не сустрака-

ецца характарыстыка археаграфіі як навукі (яна характарызуецца як навуко-
вая дысцыпліна), у склад археаграфіі часта ўключаюць практыку. Пры выра-
шэнні пытання аб ўключэнні практыкі ў склад археаграфіі істотнае значэнне 
мае эксплікацыя паняцця навукі. Такая эксплікацыя, як будзе бачна ніжэй, 
звязана з эксплікацыяй паняцця сацыяльнага інстытута. Апошняя вельмі ка-
рысна пры распрацоўцы тэмы: археаграфія як сацыякультурны феномен. 

У працах па філасофіі, навуказнаўстве, сацыялогіі навука вызнача-
ецца адначасова і як сацыяльны інстытут, і як сукупнасць даследаван-
няў, якія ажыццяўляюцца ў межах навуковых дысцыплін, і як навуковая 
парадыгма, і як фактар развіцця вытворчасці, і як сістэма ведаў, а нярэд-
ка — і інакш. (Пры выкладанні разнастайнага паняцця навукі звычайна 
спасылаюцца на кнігу Дж. Бернала [1, с. 18].) Шматслойнасць паняцця 
навукі робіць выкладанне яго невыразным і няпэўным. 

Т. Г. Ляшкевіч растлумачвае, што: «Навука, маючы шматлікія вы-
значэнні, выступае ў трох асноўных іпастасях. Яна разумеецца як форма 
дзейнасці, або як сістэма ці сукупнасць дысцыплінарных ведаў, або як са-
цыяльны інстытут» [2, с. 84]. Тэзіс пра навуку як утварэнне, якое выступае 
ў некалькіх аспектах (іпастасях), — спекулятыўны. У дадзеным выпадку 
належыць разважаць пра розныя паняцці (паняцце навуковай дзейнасці як 
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сістэмы дзеянняў, накіраваных на атрыманне агульназначных верыфіка-
цыйных, лагічна несупярэчлівых ведаў, паняцце навуковай дысцыпліны і 
паняцце інстытута навукі), якія абазначаюць адным тэрмінам «навука». 
Дадзеная ёю характарыстыка — «форма дзейнасці» з’яўляецца няпэўнай. 
У межах сацыялогіі адштурхоўваюцца ад паняццяў сацыяльнага інстыту-
та і грамадскай дзейнасці, у межах анталогіі — ад паняццяў тыпу, формы і 
віду дзейнасці. Аднак навуку, у адрозненне ад вытворчасці, псіхічнай 
дзейнасці, неадэкватна вызначаць формай дзейнасці. 

Аналіз шматслойнага паняцця навукі (дэфініцыя якога прыводзіцца 
ніжэй), замацававнага ў філасофскай і навуказнаўчай літаратуры, паказвае, 
што яго належыць разглядаць і як штучнае аб’яднанне комплексу паняц-
цяў — паняцця навуковай дзейнасці, навуковых ведаў, навуковых метадаў, 
навуковай думкі як формы грамадскай свядомасці, навуковага суграмадства. 

Пры дэфініцыі: «Навука — сфера даследчай дзейнасці, якая накіравана 
на вытворчасць новых ведаў пра прыроду, грамадства і мысленне і якая 
ўключае ў сябе ўсе ўмовы і моманты гэтай вытворчасці, вучоных з іх ведамі 
і здольнасцямі … навуковыя ўстановы, эксперыментальнае і лабараторнае 
абсталяванне, метады навукова-даследчай працы, паняційны і катэгарыяль-
ны аппарат, сістэму навуковай інфармацыі, а таксама ўсю суму наяўных ве-
даў…» [3; с. 296], навука, па сутнасці, трактуецца як асобная сфера грамад-
скага жыцця (а не толькі грамадскай дзейнасці). Але пры такой дэфініцыі не 
высветлены суадносіны паміж паняццямі навукі і (навуковага) пазнання. 
Змешваюцца паняцці даследчай дзейнасці і навуковага пазнання, сферы 
грамадскай дзейнасці і сферы грамадскага жыцця, не ўдакладняецца харак-
тарыстыка ведаў, атрымліваемых менавіта ў межах навуковага пазнання. 

Пры дэфініцыі паняцця навукі, якую прапануе расійскі эпістэмолаг 
В. С. Сцёпін: «Навука — асаблівы від пазнавальнай дзейнасці, які накіра-
ваны на выпрацоўку аб’ектыўных, сістэмна арганізаваных і абгрунтава-
ных ведаў пра сусвет» [4, с. 661; 5, с. 612], паняцце навукі атаясамліваецца 
часткова з паняццем навуковага пазнання, а часткова з паняццем навуко-
вай дзейнасці. Тэрмінам «навуковае пазнанне» аптымальна абазначаць 
паняцце спецыялізаванага тыпу пазнання, якое адбываецца на аснове 
строгіх прынцыпаў і дакладных метадаў яго ажыццяўлення; больш корат-
ка, навуковае пазнанне — адзін з тыпаў пазнання. Паняцце навуковага 
пазнання атрымліваецца пры дзяленні паняцця пазнання. У склад (шыро-
кага) паняцця навукі ўключаюць кампанентам сукупнасць метадаў дасле-
давання, але не пэўны тып пазнання. Няма падстаў для ўжывання тэрмі-
наў «навука» і «навуковае пазнанне» ў якасці сінонімаў. 

Вельмі распаўсюджана шырокае паняцце навукі як сферы па вы-
творчасці ведаў; разам з ім часта выкарыстоўваецца і паняцце наву-
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ковай (даследчай, пазнавальнай) дзейнасці (якое іншы раз таксама 
абазначаецца тэрмінам «навука»). Аднак паколькі паняцце пазнання 
па змесце зусім адрозніваецца ад гэтых паняццяў, то абгрунтоўванне 
навукі як асаблівага віда пазнавальнай дзейнасці, як аднаго з тыпаў 
пазнання з’яўляецца таксанамічна неадэкватным. 

У працах заходняга філосафа Т. Куна «…навука разглядаецца як 
прадукт мноства падыходаў шматлікіх груп і школ» [6, с. 455], г. зн. у іх 
навука атаясамліваецца ў значнай ступені з навуковай парадыгмай. У 
вучэбным дапаможніку «Філасофія і метадалогія навукі» навука тракту-
ецца ў ім і як працэс пазнання, і як сацыяльны інстытут. Прычым патлу-
мачэнне навукі як сацыяльнага інстытута ў ім не адпавядае адзнакам, па 
якіх прынята ствараць паняцце сацыяльнага інстытута: «Сёння навука, 
па сутнасці, уяўляе сабой моцную галіну па вытворчасці ведаў з агра-
маднай матэрыяльнай базай, з развітой сістэмай камунікацый» [14, с. 7, 
15, 25]. Пры такім тлумачэнні навука выступае як сацыятальная ар-
ганізацыя і фактар вытворчасці, але не як сацыяльны інстытут. 

У наступным выкладанні, якое прадпрынята ў межах сацыялогіі, 
паняцце навукі застаецца нявысветленым: «…навука сёння — не столькі 
чыстая форма, колькі складаны працэс сацыяльнай вытворчасці, праца 
на падставе папярэдніх ведаў і пераўтварэння яго… Навука — сацыяль-
на абумоўленая з’ява, якая ўзнікае ў такім кантэксце, у якім культурныя 
каштоўнасці і інтарэсы вучоных, а таксама больш шырокіх слаёў аказ-
ваюць патэнцыяльны ўплыў на працэс пазнання» [6, с. 455]. 

Расійскі сацыёлаг С. Э. Крапівенскі абгрунтоўвае і выкладае комплекс-
нае паняцце навукі, якое ўключае паняцце навукі як формы грамадскай свядо-
масці (прычым гэта «асабліва важная ў нашы дні форма»), як галіны духоўнай 
вытворчасці («асноўнай прадукцыяй якога [якой? — Ю. Н.] з’яўляюцца па-
няцці, законы, тэорыі»), як сацыяльнага інстытута і як непасрэднай вытворчай 
сілы грамадства. Прычым ён слушна ўказвае, што: «Надзвычайная шматас-
пектнасць навукі як грамадскага феномена ўскладняе выпрацоўку дэфіні-
цыі… якая ўсебакова адлюстроўвала б яе сутнасць» [7, с. 258—259]. 

Расійскі філосаф А. В. Ляскоў, пазначаючы тэрмінам «навука» «працэс 
пабудовы сістэматызаванага вобраза часткі рэальнасці, якая арыентавана на 
выяўленне яе агульных уласцівасцей», атаясамлівае тым самым у значнай 
ступені навуку з навуковым пазнаннем, а пасля гэтага непаслядоўна (у ад-
носінах да дадзенай ім дэфініцыі) разважае пра навуку як пра сферу грамад-
скага жыцця: «Узнікненне і развіццё навукі як самастойнай сферы чалавечай 
дзейнасці праходзіла ў агульным русле сусветнай гісторыі…» [8, с. 347—348]. 

Айчынны метадолаг навукі В. К. Лукашэвіч, канстатуючы наяўнасць у 
навуковым абарачэнні шырокага паняцця навукі: «…сёння ў філасофскіх 
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дысцыплінах і навуказнаўстве замацавалася найбольш агульнае ўяўленне 
пра навуку як з’яву грамадскага жыцця (і культуры), спецыфіка якога выра-
жаецца ўказаннем на яго асноўныя аспекты: 1) навука як спецыфічная дзей-
насть; 2) навука як сістэма ведаў; 3) навука як сацыяльны інстытут; 4) наву-
ка як вытворчая сіла; 5) навука як форма грамадскай свядомасці», прапануе 
дэфініцыю паняцця навукі: «Навука — сфера чалавечай дзейнасці, якая на-
кіравана на вытворчасць і тэарэтычную сістэматызацыю аб’ектыўных ведаў 
пра прыродную, духоўную і сацыяльную рэальнасць.» [9, с. 12, 24], якая 
з’яўляецца спрашчэннем філасофскага паняцця навукі як сферы па вытвор-
часці ведаў. Разам з тым, тлумачачы навуку як сістэму пазнавальных дзеян-
няў, ён, па сутнасці, абгрунтоўвае навуказнаўчае паняцце навукі. 

Мы лічым мэтазгодным выкарыстоўваць у рамках сацыялогіі разам з 
паняццем інстытута навукі і паняцце навуковай дзейнасці як сферы грамад-
скай дзейнасці, якая (калі зыходзіць з праксеалагічнай трактоўкі дзейнасці і 
не змешваць паняцці навуковай дзейнасці і навуковага пазнання) уяўляе са-
бой сукупнасць спраў, такіх, як паступленне у навукова-даследчы інстытут, 
правядзенне лабараторных эксперыментаў, пабудова навуковых тэорый і 
канцэпцый, напісанне навуковых прац, рэцэнзаванне іх рукапісаў, пастаўка 
абсталявання для правядзення эксперыментаў, удзел у канферэнцыях, пад-
рыхтоўка кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі і г. д. Падобная, хаця 
больш сціслая і спецыяльна не абгрунтоўваемая трактоўка навуковай дзей-
насці выкладзена ў Законе РБ аб навуковай дзейнасці (гл. [10, с. 65—66]). 

Археаграфія як навуковая дысцыпліна разам з іншымі навуковымі 
дысцыплінамі, напрыклад, квантавай фізікай, археалогіяй, не з’яўляецца 
аб’ектам сацыялогіі, яна ўваходзіць кампанентам у склад шырокага па-
няцця навукі. Разам з тым комплексная праца па пошуку, апісанні, пад-
рыхтоўцы да друку і выданні дакументальных і наратыўных археа-
графічных матэрыялаў уяўляе сабой, разглядаючы сацыялагічна не наву-
ковую дзейнасць, а іншую сферу грамадскай дзейнасці, — археаграфію. 

Ужыванне агульнапрынятага сёння шырокага паняцця навукі вядзе да 
супярэчлівасці пры яго выкладанні. Сапраўды, пры разглядзе навукі як са-
цыятальнага* інстытута і навукі як феномена культуры і спецыфічнай дзей-
насці ўзнікненне навукі датуюць па-рознаму. Узнікненне навукі як спецы-

                                                           
* Будзем ужываць у пэўных выпадках тэрмін «сацыятальны» замест «сацыяль-
ны», зыходзячы з таго, што сацыяльнае — гэта датычнае становішча індывідаў 
і сацыяльных груп у грамадстве (сацыяльных статусаў і стратыфікацыі), а са-
цыятальнае ахоплівае і сацыяльнае, і палітычнае, і эканамічнае; тэрмін «сацыя-
тальны» патрэбны для разгружэння тэрміна «грамадскі» (гл. [12, с. 103—105]). 
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фічнай дзейнасці датуюць звычайна антычным перыядам гісторыі грамад-
ства. Узнікненне навукі як сацыяльнага інстытута і выдзяленне яе ў якасці 
асобнай сферы грамадскага жыцця аптымальна адносіць да ХІХ ст. 

Пры ўжыванні тэрміна «навука» навуказнаўцы, філосафы і са-
цыёлагі выкарыстоўваюць, як правіла, розныя (і неэксплікаваныя) 
паняцці навукі: першыя — паняцце навукі як сістэмы пазнавальных 
дзеянняў, якія накіраваны на атрыманне верагодных агульназначных 
ведаў; другія — паняцце навукі як сферы па вытворчасці ведаў; 
трэція — паняцце навукі як сацыяльнага інстытута. 

У рамках сацыяльнай філасофіі нярэдка выкарыстоўваюць паняцце, з 
дапамогай якога ў пэўнай ступені інтэгруюцца апошнія два з вышэйадзна-
чаных паняццяў. У прыватнасці, расійская сацыяфілосаф С. А. Хмялеўская 
карыстаецца паняццем галоўнага сацыяльнага інстытута, якое блізка па 
змесце да паняцця сферы грамадскага жыцця. Яна сцвярджае: «Сацыялогія 
цікавіцца ў першую чаргу дзейнасцю галоўных сацыяльных інстытутаў, 
звязаных з рэалізацыяй першасных патрабаванняў грамадства (інстытуты 
сям’і і адукацыі), забеспячэннем матэрыяльнай жыццядзейнасці (інстытуты 
матэрыяльнай вытворчасці), інтэграцыяй сацыяльных груп і калектываў 
(палітычныя і дзяржаўна-прававыя інстытуты), падтрымкай і захаваннем 
духоўных каштоўнасцей (інстытуты культуры) і інш.» [11, с. 115—116]. 

Расійскі сацыёлаг Т. Х. Керымаў, атаясамліваючы сферы дзейнасці ча-
лавека і віды грамадскай дзейнасці (што таксанамічна неадэкватна, трэба 
выдзяляць віды дзейнасці і сферы грамадскай дзейнасці), выдзяляе (насупе-
рак гэтай яго трактоўцы, пры якой сацыяльны інстытут не дзейнасць, а 
толькі форма рэгуляцыі яе) у якасці відаў грамадскай дзейнасці сям’ю, 
дзяржаву, навуку, права: «…адпаведна відам чалавечай дзейнасці выдзяля-
юцца сацыяльныя інстытуты, якія ўяўляюць сабой аналітычную абстрак-
цыю — напрыклад, навука, права, дзяржава, сям’я…» [13, с. 654]. Паводле 
яго пабудовы атрымліваецца, што навука, дзяржава і г. д. з’яўляюцца адна-
часова і сферай грамадскай дзейнасці, і сацыяльным інстытутам. 

С. Э. Крапівенскі выдзяляе сферы дзейнасці (яны ж галіны грамадскай 
жыццядзейнасці). Ён указвае, што пры разглядзе грамадства пад функцыя-
нальным зрэзам: «З улікам біяфізіялагічных і грамадскіх патрэб чалавека 
звычайна вылучаюць такія асноўныя сферы дзейнасці: эканоміка, транс-
парт, сувязь, выхаванне, абарона, ахова здароўя, мастацтва, «інфарматы-
ка»…» [7, с. 76]. Мы лічым мэтазгодным ужыванне дадзенага паняцця ў 
межах сацыялогіі (для класіфікацыі тых родаў дзейнасці, якія прымальна 
выдзяляць у якасці самастойных адзінак сацыятальнай дзейнасці), а ў межах 
сацыяльнай філасофіі больш прыдатна паняцце сфер сацыяльнага жыцця. 
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Сацыялагічнае паняцце сацыяльнага інстытута і сацыяфіласофскае 
паняцце сфер грамадскага жыцця (і дзейнасці) непрымальна абгрунтоў-
ваць як эквівалентныя. Таму мы лічым мэтазгодным ў межах сацыялогіі 
адштурхоўвацца ад паняцця навукі як сацыяльнага інстытута, а ў межах 
сацыяльнай філасофіі — ад паняцця навукі як сферы грамадскага жыцця. 

Т. Г. Ляшкевіч сцвярджае, што: «Навука як сацыяльны інстытут 
або форма грамадскай свядомасці, якая звязана з вытворчасцю наву-
кова-тэарэтычных ведаў, уяўляе сабой пэўную сістэму ўзаемасувязей 
паміж навуковымі арганізацыямі, часткамі навуковага суграмадства, 
сістэму норм і каштоўнасцей» [2, с. 84]. Але ж навука як сацыяльны 
інстытут і навуковая думка — гэта розныя з’явы. 

У літаратуры па сацыялогіі адзначаецца, што «інстытут» — шмат-
значны тэрмін, які абазначае ўстаноўленую мадэль паводзін, з якой 
складаецца нарматыўна-абмежавальны парадак [15, с. 119]. Частка са-
цыёлагаў, у прыватнасці Т. Х. Керымаў, абмяжоўваюць змест паняцця 
сацыяльнага інстытута комплексам устойлівых адзнак, норм, устано-
вак, якія рэгулююць пэўную сферу чалавечай дзейнасці. 

Расійскі філосаф і сацыёлаг М. С. Камароў паведамляе, што: «У са-
цыялагічнай навуцы склалася даўняя традыцыя вытлумачэння сацыяльнага 
інстытута як асаблівага каштоўнасна-нарматыўнага комплексу, які рэгулюе 
асноўныя віды чалавечай практыкі, без якіх немагчыма нармальнае функ-
цыяніраванне і ўстойлівае развіццё грамадства. Больш дакладнае паняцце 
сацыяльнага інстытута прадугледжвае пэўную, толькі яму ўласцівую сукуп-
насць сацыяльных роляў і статусаў», пры гэтым ён вызначае сацыяльны інс-
тытут навукі як «пэўную сацыяльную арганізацыю» [16, с. 197]. Дадзенае 
выкладанне паказвае на невыразнае адрозніванне ім паняццяў формы арга-
нізацыі грамадства і сацыятальнай арганізацыі. 

З дэфініцыі: «Сацыяльны інстытут — адносна ўстойлівая форма 
арганізацыі грамадскага жыцця, якая забяспечвае ўстойлівыя сувязі і 
адносіны ў рамках грамадства. Сацыяльныя інстытуты належыць ад-
розніваць ад канкрэтных арганізацый і сацыяльных груп» [17, с. 661] 
зразумела, што сацыяльныя інстытуты і сацыятальныя арганізацыі — 
гэта розныя адзінкі сацыялагічнага апісання і тлумачэння з’яў грамад-
ства, але незразумела, ці ўключаюцца сацыятальныя ўстановы ў склад 
сацыяльнага інстытута. Калі ўключаюцца, то да выказвання «форма 
арганізацыі грамадскага жыцця, якая ўяўляе сабой сукупнасць стан-
дартаў паводзін» належыць дадаваць — «якая фарміруецца і зама-
цоўваецца ў сістэме ўстаноў (у «канкрэтных арганізацыях»)». 

Дарэчы, англійскія сацыёлагі Джэры ўказваюць на недастатковую 
вызначанасць тэрміна «сацыяльная арганізацыя»: «Сацыяльная арганіза-
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цыя — адносна ўстойлівы ўзор у межах грамадства і працэс, з дапамогай 
якога ён ствараецца або падтрымліваецца. Тэрмін мае зусім агульнае 
значэнне, якое пераклікаецца з іншымі» [18, с. 234]. Пры падобным вы-
тлумачэнні сацыяльнай арганізацыі змест паняццяў сацыяльнай аргані-
зацыі і сацыяльнага інстытута ў пэўнай ступені супадае. Джэры, адзна-
чаючы двухсэнсоўнасць тэрміна «сацыяльны інстытут», пазбягаюць 
трактоўкі яго як сукупнасці ўстаноў: «Сацыяльны інстытут — устаноў-
лены парадак правіл і стандартызаваных мадэляў паводзін» [6, с. 248]. 

У дэфініцыі паняцця сацыяльнага інстытута, які прапануе айчынны ву-
чоны А. І. Ляўко (са спасылкай на кн. [19]): «Сацыяльныя інстытуты можна 
вызначыць як сукупнасць розных форм арганізацыі і рэгулявання грамадскіх 
адносін, спецыяльных устаноў, сістэмы норм, сацыяльных роляў… Сацыяль-
нымі інстытутамі з’яўляюцца дзяржава, палітычныя партыі, армія, суд, сям’я, 
права, мараль, рэлігія, адукацыя і інш. … кожны больш-менш аформлены інс-
тытут мае сваю мэту» (з такім жа поспехам прымальна прыпісваць уласную 
мэту лексічным катэгорыям альбо натуральным знакавым сістэмам), змеш-
ваюцца паняцці сацыяльнага інстытута і сацыяльнай арганізацыі, што вынікае 
з наступнага выказвання: «Паколькі большасць інстытутаў — бюракратыч-
ныя арганізацыі…» Разам з тым для яго «сацыяльныя інстытуты з’яўляюцца 
сістэмай устаноў…» [20, с. 114—116]. Але хіба мараль і права, якія выдзяля-
юцца ім у якасці сацыяльных інстытутаў, маюць мэты. Складана абгрун-
тоўваць мараль — «сукупнасць рэгулятараў належных паводзін» [8, с. 337] і 
права — «сукупнасць этычных грамадскіх каштоўнасцей» [21, с. 357] у якасці 
сістэмы ўстаноў пры адначасовым выдзяленні ў якасці сацыятальнага інсты-
тута дзяржавы, якая паглынае ў свой склад органы юстыцыі. 

Расійскі сацыёлаг А. І. Краўчанка вызначае сацыяльны інстытут не 
толькі як «сукупнасць норм, якія рэгулююць пэўную сферу грамадскіх ад-
носін» (што адпавядае першапачатковаму запазычванню паняцця інстытута 
сацыёлагамі з паняційнага апарату правазнаўства), але і як «рэальную су-
купнасць людзей, якія працуюць у дадзенай сферы, а таксама сістэму кан-
крэтных законаў, кіраўніцкіх рашэнняў і практычных мерапрыемстваў» і 
нават як «сацыяльную сістэму, якая ахоплівае «сукупнасць статусаў і роляў, 
сацыяльных норм і санкцый, сацыяльных арганізацый, прадпрыемстваў, 
універсітэтаў, фірм, агенцтваў, калгасаў і г. д.)» [22, с. 54, 58]. Пры падобнай 
трактоўцы сацыяльнага інстытута застаецца незразумелым, чым ад-
розніваюцца нормы, якія рэгулююць сферу грамадскіх адносін, і сацыяль-
ныя нормы. Пры ёй сацыятальныя ўстановы неадэкватна абазначаюцца як 
«сацыяльныя арганізацыі». Сукупнасць устаноў, у прыватнасці агенцтваў, 
можа скласці сацыяльную арганізацыю — таварную біржу, але асобнае 
агенцтва неаптымальна характарызаваць як сацыяльную арганізацыю. 
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Расійскі сацыёлаг А. Г. Эфендыеў пры вызначэнні паняцця сацыяльна-
га інстытута робіць акцэнт на від сацыятальнага ўзаемадзеяння, якое дазва-
ляе забяспечваць патрэбы ўзнаўлення грамадства: «Сацыяльныя інстыту-
ты — гэта віды сацыяльных узаемадзеянняў, якія склаліся гістарычна і за-
мацаваны, устойлівыя, самаўзнаўляюцца, прызваныя задаволіць тыя ці 
іншыя патрэбы людзей…» [23, с. 215]. Вылучэнне разам з тыпамі сацыяль-
нага ўзаемадзеяння (гвалтавання, супрацоўніцтва і інш.) відаў яго мэтазгод-
на, аднак аднясенне да іх і сяброўства, і дзяржавы, на наш погляд, такса-
намічна, недасканала. Эфендыеў вылучае сацыяльнымі інстытутамі як 
дзяржаву і вясковую гаспадарку, так і пэўныя віды сацыятальных адносін, у 
прыватнасці, канкурэнцыю, сяброўства, суседства [23, с. 215, 232]. Тым са-
мым надзвычай пашырае колькасць сацыяльных інстытутаў. Заўважым, 
што ў адпаведнасці з класіфікацыяй Я. К. Вайшвілы і М. С. Дзегцярова 
прадметаў пазнання як аб’ектаў мыслення сяброўства вызначаецца як абст-
рактны тэарэтычны аб’ект мыслення (гл. [24, с. 160]), г. зн., што падобныя 
ўтварэнні неадэкватна разглядаць як пэўную дзейнасць (гэта толькі пэўны 
аспект дзейнасці) і тым больш як сацыяльны інстытут. 

Аналіз дэфініцый паняцця сацыяльнага інстытута, якія сустрака-
юцца ў савецкай і постсавецкай літаратуры па сацыялогіі, паказвае, што 
базаваўтваральнымі адзнакамі яго выступаюць адзнакі норм і стандар-
таў паводзін, сукупнасці сацыятальных устаноў і пэўнага роду дзейнасці 
(а пры вузкай трактоўцы яго — толькі першая з гэтых адзнак). 

Сацыяльны інстытут мы вызначаем як такую форму арганізацыі гра-
мадскага жыцця, пры якой наяўныя такія элементы, як сістэма сацыяталь-
ных устаноў, адпаведная дзейнасць, сукупнасць стандартаў і норм сацыяль-
ных паводзін, якія ў гэтых установах выпрацоўваюцца і з дапамогай якіх рэ-
гулюецца дзейнасць індывідаў і карэкціруюцца ўзаемаадносіны, якія ўзніка-
юць на аснове яе. Гэта азначае, што сацыяльны інстытут не зусім дакладна 
будзе вызначаць менавіта як сістэму сацыятальных устаноў, у якіх фарміру-
юцца і замацоўваюцца пэўныя нормы і стандарты паводзін. Сацыятальную 
арганізацыю мы вызначаем як сістэму ўстаноў з жорстка фіксаванымі 
функцыямі і паўнамоцтвамі яе членаў, у рамках якой ажыццяўляецца пэў-
ная дзейнасць (напр., у рамках архіваў — архіўная справа, у рамках акадэ-
мій навук — археаграфія), а сацыятальную дзейнасць — як сукупнасць 
спраў і дзеянняў, якія маюць значнасць для сацыяльных груп і агульнасцей). 

Разглядаючы анталагічна, дзейнасць — спецыфічна чалавечы спо-
саб адносін да асяроддзя. У рамках сацыялогіі запатрабавана паняцце 
дзейнасці як сукупнасці сацыяльных дзеянняў сацыяльных груп (і інды-
відаў) па пераўтварэнні грамадскіх адносін у адпаведнасці з іх мэтамі і 
інтарэсамі. У рамках сацыялогіі дзейнасць належыць разглядаць у плос-
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касці яе адносін да сацыятальнай арганізацыі і сацыяльнага інстытута. У 
сувязі з гэтым таксанамія пры зыходжанні з анталагічнага і сацыялагіч-
нага паняццяў дзейнасці атрымліваецца розная. Анталагічна відамі дзей-
насці выдзяляюцца, напрыклад, праца, гульня; сацыялагічна сферамі 
грамадскай дзейнасці належыць выдзяляць, напрыклад, архіўную спра-
ву, археаграфію, хірургію. У адпаведнасці з такім падыходам да навуко-
вай дзейнасці адносяцца справы і дзеянні, якія анталагічна характарызу-
юцца галоўным чынам як даследаванне, эксперымент, навучанне. А да 
археаграфіі адносяцца такія справы і дзеянні, якія характарызуюцца як 
палявая праца, эдыцыйная праца, распрацоўка методыкі. 

У адпаведнасці з патлумачаным вышэй адрозненнем паняццяў дзей-
насці належыць выдзяляць (сацыясофскі і сацыялагічна) у грамадстве не 
розныя тыпы і віды дзейнасці, а рознага роду грамадскую (сацыятальную) 
дзейнасць, якая ўваходзіць у склад сацыяльных інстытутаў і сацыяталь-
ных арганізацый або канстытуіруецца як адносна самастойная сфера яе. 
Паняцці тыпу і віду грамадскай дзейнасці неадэкватна ўжываць пры тлу-
мачэнні сацыялагічнага статуса розных грамадскіх утварэнняў. Пры ўста-
наўленні апошняга на аснове дзейнаснага падыходу для ўлічвання тых 
праяў грамадскага жыцця, якія не ахопліваюцца ўключэннем іх у склад 
сацыяльных арганізацый і сацыяльных інстытутаў, мэтазгодна выдзяляць 
іншую сацыялагічную адзінку — сферу (але не тып і не від) грамадскай 
дзейнасці. Фінансы, гаспадарку, архівы, царкву адэкватна вызначаць са-
цыяльнымі інстытутамі і арганізацыямі, аднак не тыпамі і відамі грамад-
скай дзейнасці. Адносна самастойнымі сферамі грамадскай дзейнасці 
прымальна вылучаць, у прыватнасці, архіўную справу (дзейнасць па кам-
плектаванні, уліку, захаванні і выкарыстанні архіўных дакументаў) і ар-
хеаграфію (дзейнасць па пошуку, апісанні, падрыхтоўцы па правілах да 
друку пісьмовых гістарычных матэрыялаў). 

Такім чынам, належыць адрозніваць паняцце навукі як сферы па 
вытворчасці верагодных агульназначных ведаў, якое мае адзнакамі — 
быць фактарам вытворчасці, складаць сістэму ўстаноў, ўтвараць навуко-
вае суграмадства, складаць сукупнасць ведаў і г. д.; паняцце (сацыяльна-
га) інстытута навукі, якое ствараецца праз адзнакі — утвараць сукуп-
насць норм і стэрэатыпаў паводзін, ажыццяўляць пэўную дзейнасць, 
складаць сукупнасць устаноў, і паняцце навуковай (даследчай, пазна-
вальнай) дзейнасці як сістэмы дзеянняў, накіраваных на атрыманне ве-
рагодных, агульназначных ведаў. Навуковую дзейнасць, разглядаючы 
праксеалагічна, прымальна трактаваць як сукупнасць спраў, запатраба-
ваных у грамадскіх установах; разглядаючы навуказнаўча — як дзей-
насць, якая ажыццяўляецца праз розныя лагічныя і моўныя формы. 
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У навуковым і даведачным выданні В. Л. Абушэнка і Н. Л. Кацук да-
юць логіка-тэрміналагічна і метадалагічна недасканалую дэфініцыю (якую 
прывядзём на мове арыгінала) паняцця навуковай дысцыпліны як сукуп-
насці «…процессов и результатов организации, структурации, институци-
огнализации теоретических знаниевых практик как предустанавливающих 
нормированный, санкционированный и легитимный порядок мышления и 
вытекающих из этого порядка действий (деятельности) в конкретных пред-
метно-проблемных областях (отраслях) познания» [25, с. 334], на што па-
казваюць тэрміны «тэарэтычныя практыкі», «галіны пазнання». Прынята 
выдзяляць галіны («отрасли») навукі і тыпы пазнання, але не «отрасли по-
знания». Тэрмін «тэарэтычныя практыкі» супярэчлівы, паколькі паняцці 
тэорыі і практыкі — супрацьлеглыя паняцці. Выраз «знаниевые практи-
ки» — не зусім удалы. Калі ўжываць больш адэкватны тэрмін — «пазна-
вальныя практыкі», то апошні будзе супярэчлівы, улічваючы, што пазнанне 
і практыку прынята вызначаць як розныя тыпы дзейнасці. 

В. Л. Абушэнка і Н. Л. Кацук тлумачаць, што: «У філасофіі і сацыя-
логіі навукі склалася тэндэнцыя абмяжоўваць паняцце дысцыплінарнасці 
(дысцыпліны) толькі сукупнасцю навуковых спосабаў пазнання і разгля-
даць паасобныя навукі як самастойныя дысцыпліны» [25, с. 334]. Але па-
лажэнне пра разгляд і характарыстыку ўжо існуючай навукі як навуковай 
дысцыпліны метадалагічна неадэкватнае і лагічна супярэчлівае, улічваю-
чы, што менавіта выдзяленне навуковых дысцыплін дазваляе канстытуіра-
ваць паасобныя навукі (г. зн. сістэмы навуковых дысцыплін). Афармленне 
пэўнай галіны пазнання ў навуковую дысцыпліну адбываецца пры вылу-
чэнні для яе спецыфічных метадаў і прадметных межаў даследавання. 

Мы ўжо выкладалі сцісла наш пункт гледжання на суадносіны па-
няццяў навукі, навуковай дысцыпліны і практыкі (гл. [26, с. 16—17]). Да-
дадзім да гэтага яшчэ некалькі палажэнняў. Археаграфія як навуковая 
дысцыпліна, у межах якой абагульняецца вопыт дзейнасці па пошуку, 
апісанні і навукова абгрунтаванай падрыхтоўцы да публікацыі дакумен-
таў і матэрыялаў, распрацоўваюцца прынцыпы, метады, правілы, канцэп-
цыі такой дзейнасці, з’яўляецца састаўной часткай сістэмы гістарычных 
дысцыплін. Калі зыходзіць з паняцця навуковай дысцыпліны як пэўнай 
галіны навуковай дзейнасці (не пазнання), для якой акрэслены прадмет-
ныя межы і якой уласціва сукупнасць метадаў даследавання, адносна якой 
ствараецца сістэма ведаў, якія вывучаюцца і выкладаюцца, то ў склад на-
вуковай дысцыпліны, у прыватнасці, археаграфіі (публікацыязнаўства), 
хірургіі, вінаградарства, недапушчальна ўключаць адпаведнага роду прак-
тыку. Увогуле ў адносінах да пэўнай галіны пазнання, якая аформілася 
(або не аформілася) як навуковая дысцыпліна, вылучаюцца эмпірычны і 
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тэарэтычны ўзроўні даследавання, аднак не практычны ўзровень яго, не 
практыка, якую аптымальна вызначаць як адзін са спосабаў дзейнасці. 

Заўважым, што калі зыходзіць з трактоўкі пазнання і практыкі як 
спосабаў дзейнасці, то характарыстыку навукі, археаграфіі, архіўнай 
справы і г. д. як практыкі нельга лічыць дакладнай. Такая характарыс-
тыка запазычваецца ў навуказнаўства і ў тэарэтычныя раздзелы спе-
цыяльных навуковых дысцыплін з філасофіі, прычым тых яе галін, 
якія не аформіліся належным чынам ў навуковыя дысцыпліны. Раз-
гляд археаграфіі як сферы грамадскай дзейнасці на аснове дзейнасна-
га падыходу прымушае характарызаваць яе як пэўнага роду практы-
ку, пры пэўным атаясамліванні паняццяў практыкі і дзейнасці. 

Апошні час постсавецкія тэарэтыкі археаграфіі, у першую чаргу 
расійскія, значную ўвагу ўдзяляюць разгляду археаграфіі як феноме-
на культуры. Выдзелім у гэтым плане працы расійскіх вучоных 
І. І. Глебавай, Я. М. Дабрушкіна, Г. І. Каралёва і Б. Г. Літвака [27; 28; 
29; 30]. Сярод айчынных археографаў пытанне пра археаграфію як 
сацыякультурны феномен закранае М. Ф. Шумейка (гл. [31]). Разгляд 
археаграфіі як сацыякультурнага феномена прадугледжвае, акрамя 
эксплікацыі паняцця археаграфіі, ужыванне сацыялагічнага і культу-
разнаўчага падыходаў да аналізу вывучаемых з’яў. 

І. І. Глебава пры разглядзе археаграфіі як кампанента культуры гра-
мадства канстатуе і падрабязна разглядае розныя трактоўкі прадмета і па-
няцця археаграфіі, але не акрэслівае ўласны пункт гледжання на іх. Сцвяр-
джаючы, што ў сацыякультурным аспекце археаграфія — гэта «…адзін з 
каналаў узаемадзеяння гістарычнай навукі і грамадства, пранікнення гра-
мадскіх уплываў на прафесійную карпарацыю гісторыкаў, а таксама шля-
ху фарміравання грамадскай гістарычнай свядомасці» [27, с. 67], яна вы-
значае грамадскі статус археаграфіі як «адносна самастойны», характары-
зуючы археаграфію як «з’яву ў сферы гуманітарных ведаў і ў грамадстве ў 
цэлым», як «адзін са сродкаў адбору, перадачы і захавання гістарычнай 
памяці грамадства», а таксама як «самастойную складаючую грамадскай 
культуры, сацыяльнага жыцця» [32, с. 104; 27, с. 65]. Ацэнка археаграфіі 
як самакаштоўнага элемента культуры грамадства, безумоўна прымаль-
ная. Разам з тым характарыстыка археаграфіі як адносна самастойнага 
элемента грамадскага жыцця патрабуе раскрыцця сацыялагічных паняц-
цяў формы і элементаграмадскага жыцця. 

І. І. Глебава, разглядаючы ўклад Я. М. Дабрушкіна ў канцэпцыю 
спецыфічнасці археаграфіі і робячы слушныя заўвагі па яго працы «Ас-
новы археаграфіі» [33], лічыць, што дадзеная праца не ўнесла прынцы-
пова новых ідэй і поглядаў на, як яна адзначае, «сутнасць археаграфіі». 
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Яна лічыць, што палажэнні гэтай працы «…не маюць прынцыповых ад-
розненняў ад выказаных у больш ранні перыяд поглядаў» [27, с. 63]. На 
нашу думку, канцэптуальнае палажэнне, якое абгрунтоўваў Дабрушкін, 
што археаграфічная публікацыя дакумента — гэта публікацыя дакумен-
та ў якасці гістарычнай крыніцы, з’явілася новым у тэорыі археаграфіі і 
паглыбіла ўяўленні пра «сутнасць археаграфіі». 

І. І. Глебавай падкрэсліваецца «шырокае сацыяльнае, дзяржаў-
нае, палітычнае значэнне публікацыі гістарычных крыніц» [32, с. 104; 
27, с. 67]. Аднак значнасць для дзяржавы (г. зн. вярхоўнай улады, якая 
прадстаўлена органамі ўлады і кіравання) і палітыкі (г. зн. сферы гра-
мадскага жыцця, датычнай барацьбы за ўладу і яе захаванне), юрыс-
дыкцыі маюць публікацыі заканадаўчых і нарматыўных актаў, але не 
археаграфічныя публікацыі. На наш погляд, ёю яўна перабольшваецца 
роля археаграфіі ў палітычным жыцці грамадства. 

Не адмаўляючы таго, што ў пэўныя моманты развіцця дзяржаў-
ных утварэнняў гісторыкі абгрунтоўваюць дзяржаўна-палітычную 
важнасць апублікавання пэўных гістарычных матэрыялаў (класічным 
прыкладам для беларускай археаграфіі з’яўляецца дзейнасць яе засна-
вальніка М. В. Доўнар-Запольскага ў сярэдзіне 1920-х гг. па закліку 
дзяржаўных устаноў БССР па хутчэйшым апублікаванні матэрыялаў 
Метрыкі ВКЛ (гл. [34]), лічым, што больш адэкватна разважаць пра 
дзяржаўна-культурную значнасць археаграфічных публікацый. 

На наш погляд, пры разглядзе археаграфіі як сацыякультурнага фе-
номена, недастаткова трактаваць яе як канал узаемадзеяння гістарычнай 
навукі і грамадства. Належыць вызначыць сацыялагічны і культура-
лагічны статусы яе. Апошняе цесна звязана з культуралагічным разгля-
дам архіва і архіўнай справы як сацыякультурных феноменаў, з выдзя-
леннем наяўных ў архіве і архіўнай справе форм культуры, з суаднясен-
нем і размеркаваннем элементаў архіўнай справы і археаграфіі. Сацыя-
лагічнае вызначэнне археаграфіі сферай грамадскай дзейнасці, адносна 
самастойнай і тым самым незалежнай ад архіваў як сацыятальнай ар-
ганізацыі і архіўнай справы як іншай сферы яе, не выключае таго, што 
пэўныя элементы археаграфічнай працы супадаюць з элементамі дзей-
насці, наяўнай у архівах і пры архіўнай справе. Паняцці архіўнай справы 
і археаграфіі як сфер грамадскай дзейнасці перакрыжоўваюцца па змес-
це, галоўным чынам па адзнацы апісання, камеральнай апрацоўцы пісь-
мовых матэрыялаў (гістарычных дакументаў). 

Расійскі культуролаг Ю. У. Раждзественскі займае пэўны пункт гле-
джання на культуралагічны статус архіваў: «Калектыўная культура мае 
славеснае ўвасабленне. Гэта славеснае ўвасабленне арганізацыі з’яўляецца 
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архівам. Архіў — гэта дакументы, якія ўяўляюць сабой «здзейсненыя» 
справы, г. зн. тыя дакументы, у якіх засведчана, што мяркуемыя дзеянні 
поўнасцю здзейснены… Архіў уяўляе сабой суму вопыту арганізацыі: 
пазітыўнага і негатыўнага. На падставе гэтага вопыту арганізацыя можа 
зрабіць высновы пра ўласны вопыт і будаваць планы на будучы-
ню» [35, с. 223—224], адносячы архіў культуралагічна не да матэрыяль-
най або да духоўнай культуры, а да культуры ў арганізацыях, да калек-
тыўнай культуры; а сацыялагічна — не да сацыяльнага інстытута, а да ар-
ганізацыі. Тым самым для Ю. У. Раждзественскага архіў як сацыякуль-
турны феномен — гэта такая форма назапашвання сацыяльнага вопыту 
людзей як дакументы (што недакладна; дакументы, як і справы, — гэта 
форма назапашвання вопыту, уласцівая справаводству). 

Не аспрэчваючы тэзіс пра архіў як грамадскае ўтварэнне, якое адносіцца 
да калектыўнай культуры, звяртаем увагу на тое, што ў архіве выпрацоўваюц-
ца формы культуры, якія прымальна абгрунтоўваць як формы, якія адносяцца 
і да матэрыяльнай, і да духоўнай культуры. Сапраўды, архіўная справа выка-
рыстоўвае і дае вынікам такія формы культуры, як вопісы архіўных дакумен-
таў, каталогі архіўных фондаў, дакументаваная архіўная інфармацыя. Невы-
падкова ў рамках тэарэтычнай культуралогіі лічыцца, што: «Спалучэнне трох 
форм культуры адносіцца да любых арганізацый: адукацыйных устаноў, 
культурных інстытутаў, інфармацыйных агенцтваў, банкаў, вытворчых і 
гандлёвых арганізацый розных форм уласнасці і да т. п.» [35, с. 231—232]. 

Займаючыся культуралагічным разглядам архіваў, архіўнай справы 
і археаграфіі, мы лічым карысным прапанаваць унесці пэўныя карэкцівы 
ў тэрміналогію тэарэтычнага культуразнаўства. У рамках культуралогіі 
ўсемагчымыя грамадскія з’явы разглядаюцца як разрады і з’явы культу-
ры — матэрыяльнай, духоўнай, фізічнай. 

Аднясенне розных з’яў культуры да пэўных сацыяльных утварэнняў 
ажыццяўляецца Ю. У. Раждзественскім у адпаведнасці з базісным падзелам 
культуры на тры формы (фізічную, духоўную і матэрыяльную культуру) і 
тры віды (уласную, калектыўную і грамадскую культуру) [35, с. 17, 19] 
(Ю. У. Раждзественскі вылучае асноўныя разрады («катэгорыі») асэнсаван-
ня матэрыяльнай, фізічнай і духоўнай культуры (гл. [35, с. 141, 58, 82, 84]). 
Пры гэтым адрознівае з’явы і факты культуры. Ён указвае: «…факт культу-
ры — не любы факт, які ўяўляе або правіла, або прэцэдэнт… Паколькі фак-
ты культуры ёсць правілы і прэцэдэнты, яны унікальныя». Факты культуры 
праходзяць пэўны адбор, а «пасля адбору ажыццяўляецца сістэматызацыя 
рэчаў і тэкстаў для захавання (у архіве, бібліятэцы, музеі)» [35, с. 11—13]. 
Паняцце фактаў культуры ў расійскага культуролага блізкае да паняцця гі-
старычнай крыніцы (і нават ў пэўнай ступені змешваецца з ім). 
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Тое, што пэўная сфера грамадскай дзейнасці (а архіўную справу і ар-
хеаграфію мы вызначем па выніках сацыялагічнага аналізу менавіта як 
сферы грамадскай дзейнасці), дарэчы, як і пэўны сацыяльны інстытут, ха-
рактарызуецца як праява пераважна (падкрэсліваем — пераважна, не поў-
насцю) калектыўнай культуры не перашкаджае таму, што ў ёй выкары-
стоўваецца, і вынікам яе маюцца пэўныя формы назапашання сацыяталь-
нага вопыту людзей. Акрамя таго, на наш погляд, у межах тэарэтычнай 
культуралогіі матэрыяльную, духоўную і фізічную культуру аптымальней 
характарызаваць не як формы, а як тыпы культуры, улічваючы тое, што як 
«формы культуры» ў культуралогіі фіксуюцца і формы назапашання са-
цыятальнага вопыту людзей, паняцце якіх аптымальней абазначаць як 
«з’явы культуры». Формы культуры — гэта, напрыклад, звычай, архіўны 
фонд (але не архівы), мова, гульня. А канкрэтныя праявы такіх форм 
(напр., звычаі абарыгенаў Аўстраліі да еўрапейскай каланізацыі, фандзі-
раванне архіўных дакументаў у НГАБ, беларуская мова, футбол Італіі) ап-
тымальна абазначаць як з’явы культуры, а не формы яе. 

Заўважым, што пры шырокай трактоўцы паняцця сацыяльнага інс-
тытута, які абгрунтоўвае шэраг сацыёлагаў, у прыватнасці А. Г. Эфен-
дыеў, архівы належыць характарызаваць як сацыяльны інстытут і тым 
самым разглядаць як сістэму сацыятальных устаноў, узятых разам з іх 
супрацоўнікамі, у якой фарміруюцца пэўныя ўзаемаадносіны і адбыва-
юцца пэўныя ўзаемадзеянні, якія накіраваны на захаванне перш за ўсё 
архіўных дакументаў, у якіх выпрацоўваецца пры ажыццяўленні такіх 
узаемадзеянняў сукупнасць стэрэатыпаў паводзін. 

Улічваючы тое, што ў рамках сацыялогіі сацыяльны інстытут вызнача-
ецца і абгрунтоўваецца як форма арганізацыі грамадства, г. зн. як спосаб 
(механізм) упарадкавання сацыяльных адносін, архіў неадэкватна вызна-
чаць і абгрунтоўваць як сацыяльны інстытут (хаця прымальна, калі кары-
стацца тэрміналогіяй А. Г. Эфендыева, характарызаваць гэта як «інстыту-
цыю»). Вызначаючы сацыялагічна, архіў — гэта арганізацыя хутчэй абса-
лютнай, чым адноснай складанасці, пры тым, што арганізацыя трактуецца 
як «…штучнае аб’яднанне інстытуцыянальнага характару, якое займае 
пэўнае месца ў грамадстве і прызначана для выканання канкрэтнай функ-
цыі… Арганізацыі адносяцца да ліку звышскладаных аб’ектаў… іх склада-
насць можа быць абсалютнай (якая выцякае са складанасці самога аб’екта) і 
адноснай (суб’ектыўнай)» [11, с. 117—118]. Разам з тым сацыялагічнае кан-
стытуіраванне архіва як сацыятальнай арганізацыі не адмаўляе сацыя-
лагічнага вылучэння архіўнай справы сферай грамадскай дзейнасці. 

Археаграфію і пры пашыранай трактоўцы сацыяльнага інстыту-
та недапушчальна вызначаць як сацыяльны інстытут; археографы не 



Археаграфія 35 
 

ўтвараюць самастойную сетку спецыялізаваных ўстаноў. Як вядома, 
паасобныя спецыяльныя ўстановы, у якіх займаюцца археаграфіяй 
(археаграфічныя камісіі і археаграфічныя цэнтры), як правіла, ува-
ходзяць ў склад НДІ і архіўных ўстаноў. 

Архіўная справа (а архіўную справу мы трактуем у адпаведнасці з За-
конам Рэспублікі Беларусь «Пра нацыянальны архіўны фонд і архівы ў Рэс-
публіцы Беларусь» як «дзейнасць па камплектаванні архіваў, арганізацыі 
захавання, уліку і выкарыстанні архіўных дакументаў» [36, с. 2]) як сфера 
грамадскай дзейнасці ўключае некаторыя элементы, якія ўключаюцца і ў 
археаграфію як сферу грамадскай дзейнасці (публікацыя дакументаў і матэ-
рыялаў у якасці гістарычных крыніц, апісанне калекцый дакументаў і матэ-
рыялаў). Калі разважаць тэрміналагічна строга, то ва ўстановах архіва як са-
цыятальнай арганізацыі займаюцца не археаграфіяй (г. зн. пошукам, апісан-
нем і публікацыяй дакументаў і матэрыялаў разам з распрацоўкай археагра-
фіі як навуковай дысцыпліны), а выкарыстаннем архіўных дакументаў, што 
не толькі адпавядае пабудовам тэорыі архівазнаўства, а і зафіксавана ў зака-
надаўчых і нарматыўных актах, датычных органаў і ўстаноў Дзяржаўнай 
архіўнай службы РБ і крыніц і дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду 
РБ. Адным з накірункаў выкарыстання архіўных дакументаў з’яўляецца 
публікацыя іх у навуковых, навукова-папулярных і прапагандысцкіх мэтах. 

Такім чынам, публікацыя архіўных дакументаў, ажыццяўляемая 
архіўнымі ўстановамі і разглядаемая з пазіцый выкарыстоўваемай у 
архіўнай справе тэрміналогіі, — гэта частка архіўнай справы. А дзей-
насць па пошуку і падрыхтоўцы да публікацыі археаграфічных матэ-
рыялаў, разглядаемая з пазіцый выкарыстоўваемай ў тэорыі археа-
графіі тэрміналогіі — гэта археаграфія. З пункту гледжання сацыяло-
гіі як архіўную справу, так і археаграфію прымальна характарыза-
ваць сферамі грамадскай (сацыятальнай) дзейнасці. 
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АРХІВАЗНАЎСТВА 
У. В. Фядосаў 

В. В. Федосов 

О СОДЕРЖАНИИ ТЕОРИИ АРХИВОВЕДЕНИЯ 
И МЕСТЕ В НЕЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ЭКОНОМИКИ АРХИВНОГО ДЕЛА 
В последние годы в литературе по архивоведению время от времени по-

являются статьи, в которых ставятся под сомнение целесообразность разработ-
ки архивоведения как науки, возможность отнесения архивоведения к науке, 
провозглашается кризис архивоведения, указывается на необходимость приве-
дения основ архивоведения в соответствие с новыми научными парадигмами, 
констатируется отсутствие исследований, которые бы развивали теорию и ме-
тодику архивоведения. Рассмотрим некоторые подобные точки зрения. 

Российский автор Т. И. Хорхордина, соглашаясь с тезисом о кризисе в 
традиционном архивоведении (которое, как она сообщает, «в последнее время 
многие отечественные (т. е. российские. — В. Ф.) архивоведы с достаточным 
основанием называют «технологическим») и считая, что необходимо принять 
конкретные шаги по его «лечению», особенно в части, относящейся к учебно-
научному компоненту общей теории архивов как феномена общечеловеческой 
культуры», утверждает, что «лечение» прежде всего упирается «…в необходи-
мость научного осмысления причин и следствий общего кризиса, который в на-
стоящее время переживает господствующая до недавнего времени историко-
философская парадигма, в рамках которой практически отвергается культурно-
ценностный подход к архивам как фиксированному «самоценному» результату 
деятельности живой, т. е. «очеловеченной», природы»1. 

Не вполне ясно, почему архивоведение должно подстраиваться под 
методологические новации и катаклизмы, захлестнувшие историческую 
науку. Почему архивоведение, будучи комплексной дисциплиной, не 
включаемой в систему дисциплин исторической науки, должно пере-
страивать свою теорию в соответствии с новой парадигмой историче-
ского знания? Оно должно развивать теорию архивного дела в соответ-
ствии, прежде всего, с новыми веяниями в информатике, а не с преобра-
зованиями теоретико-методологических основ исторических знаний. 
Хотя, разумеется, эти преобразования и следует учитывать в архивном 
деле — в той степени, в которой они могут быть востребованы. 

Т. И. Хорхордина характеризует выражение «технологическое 
архивоведение» лексическим, лукавым эвфемизмом. На наш взгляд, 
более уместно характеризовать его как деформированный плеоназм, 
поскольку архивоведение по характеру разрабатываемой в нем про-
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блематики — это преимущественно область технического познания 
процессов накопления, учета, хранения, использования документов. 
Кроме того, рассуждения об общем кризисе довольно неопределен-
ны, требуют более детального анализа. 

Украинские ученые И. Б. Матяш и С. Г. Кулешов в высшей сте-
пени содержательной статье сообщают, что в конце 1990-х гг. в укра-
инской исторической науке сложились представления об архивоведе-
нии как о «комплексной системе знаний, которая изучает теорию, ис-
торию, практику архивного дела, его правовые и экономические осно-
вы»2, со ссылкой на терминологический словарь3. Не вполне понятно 
здесь указание на историческую науку. Ведь архивоведение не являет-
ся исторической наукой, несмотря на то что в архивоведении востре-
бованы и широко используются исторические знания и что архивове-
дение в значительной степени развивают ученые, которые являются по 
полученной научной специальности историками-архивистами. 

Архивоведение «преподносилось» в качестве области исторической 
науки в советское время. Украинский педагоговед Т. В. Гуртовенко, обра-
щая на это внимание, отмечает, что «архивоведение как наука большей ча-
стью подменялось источниковедением… сверхинтеграция с исторической 
наукой обошлась архивоведению отсутствием статуса в научном мире, а 
также низким статусом профессии архивиста в мире»4. 

В рамках архивоведения производятся не исторические знания. В 
них производятся историко-архивные знания, которые составляют систе-
му не исторических, а архивоведческих знаний. Среди разделов историче-
ской науки отсутствует такой раздел, как история архивного дела. Это 
междисциплинарная область исследований. Эту область исследований 
принято включать в архивоведение в качестве ее раздела. Хотя имеются и 
другие подобные области исследований (напр., политическая история), 
которые относят к смежным областям именно исторической науки. 

Если относить архивоведение к исторической науке, то тогда не-
возможно рассматривать и обосновывать в качестве раздела архивове-
дения экономику архивного дела. В этом случае она будет междисцип-
линарной областью исследований. О том, что экономику архивного дела 
рассматривают как раздел архивоведения, указывают приводимые нами 
здесь определения архивоведения. Обоснованию экономики архивного 
дела в качестве раздела архивоведения посвящено ряд статей5. 

В белорусской науке получило закрепление почти идентичное с ук-
раинским определение и понимание архивоведения: «Архивоведение — 
комплексная дисциплина, которая изучает историю, организацию, теорию 
и практику работы архивов в области описания, использования, обеспече-
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ния сохранности документов, научную организацию работы, экономику 
архивного дела»6 (заметим, что в этом определении два раза фигурирует 
такое направление исследований, как организация работы). В российской 
энциклопедической литературе архивоведение также определяется как 
комплексная дисциплина, изучающая историю и организацию, теорию и 
практику работы архивов в области учета, описания, обеспечения сохран-
ности документов, научной организации труда и экономики архивного 
дела7. Заметим, что, согласно этим определениям, экономику архивного 
дела вполне приемлемо рассматривать как раздел архивоведения наряду с 
теорией и методикой архивного дела, историей архивного дела и др. 

Шведский архивовед Э. Норберг ставит вопрос: «Существует ар-
хивная наука или это лишь вопрос, касающийся профессиональных зна-
ний…»8? Белорусские архивоведы так вопрос не ставят. Архивоведение 
в том виде, в каком оно сейчас сформировано, не предполагает развития 
значительного количества новых областей исследования, кардинального 
обновления знаний. Однако нет сомнений, что архивное дело должно 
развиваться на основе архивоведения, на основе использования научных 
знаний (в т. ч. и теоретических), вырабатываемых в нем. 

В настоящее время специалисты-архивоведы Украины, России и Бела-
руси готовят к изданию учебник «Теория архивоведения». В БелНИИДАД 
был любезно предоставлен план-проспект этого издания. Есть несколь-
ко соображений относительно представленного разработчиками плана-
проспекта. В нем имеется 6 разделов, причем в 1-й раздел «Архивоведе-
ние как наука» включены главы: Понятие об архивоведении; Понятий-
ный аппарат архивоведения; Методология и методы архивоведения; Ис-
тория развития архивоведческой мысли (или периодизация архивоведе-
ния). Во 2-й раздел «Архивоведение во взаимосвязях с другими науками 
и дисциплинами» планируется включить 5 глав. А в 5-й раздел «Теории 
архивоведения» включены главы: Эксперитиза ценности архивных до-
куметов; Фондирование; Учет; Описание и др. Но разве понятийный ап-
парат архивоведения либо архивоведение и историческая наука — это 
тематика не теории архивоведения? 

На наш взгляд, очевидно, что такая тематика типична для теоретиче-
ского раздела прикладной научной дисциплины. А вот тематику, включае-
мую авторами проекта издания учебника «Теория архивоведения» в 5-й 
раздел следует обозначать как «Теории архивного дела», а не «Теории ар-
хивоведения». Возможны, правда, и другие варианты обозначения, в связи с 
имеющимися в последние годы попытками модернизации архивной терми-
нологии (в частности, И. Б. Матяш и С. Г. Кулешов сообщают о распро-
странении среди украинских архивистов термина «архивистика» в значении 
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«архивоведение и архивное дело в их единстве»9). Но это не меняет сути 
дела — наличия неадекватного названия раздела. Пускай, в соответствии с 
модернизацией архивоведческой терминологии, архивистика включает в 
себя теорию, методику и историю архивоведения, но теория архивоведения 
все же состоит из теории архивного дела, рассмотрения места архивоведе-
ния в системе научных знаний (включая определение объекта и предмета 
его), изучения взаимосвязи архивоведения с другими областями исследова-
ний, теоретических основ экономики архивного дела, эпистемологии и ме-
тодологии архивоведения. Термином «архивистика» удобней обозначать не 
архивоведение плюс архивное дело, а архивное дело. При таком обозначе-
нии, на наш взгляд, будет меньше терминологической путаницы. 

В учебном пособии белорусских архивистов тематика, внесенная ав-
торами плана-проспекта в 5-й раздел, обозначена как «Теория и методика 
архивного дела»10, что целиком оправданно. Теоретические и методические 
аспекты учета, фондирования, описания архивных документов тесно взаи-
мосвязаны, их весьма сложно и нецелесообразно излагать по отдельности. 

Раздел 3 плана-проспекта «Историография архивоведения», включаю-
щий три части, не имеет, на наш взгляд, отношения к теории архивоведе-
ния. Разрабатываемая в главах этого раздела тематика (историография архи-
воведения (но не история развития архивоведческой мысли) и выдающиеся 
представители архивоведения) — это тематика истории архивоведения. 

В 6-й раздел плана-проспекта «Правовые и экономические основы 
архивного дела» его авторы включают 2 главы, в том числе «Экономи-
ческие аспекты деятельности архивных учреждений». Целиком поддер-
живая включение в учебник по теории архивоведения главы (а лучше — 
раздела) по экономике архивного дела, заметим, что в работу по теории 
архивоведения следует включать не столько экономические аспекты 
деятельности архивных учреждений (формулировка «аспекты деятель-
ности» никак не предполагает изложения теоретических основ), сколько 
теоретические основы экономики архивного дела. Экономика архивного 
дела не сводится к подсчету, выработке коэффицентов и т. д. 

Ниже проанализируем концепцию духовного производства, кото-
рую, считаем, можно рассматривать как предпосылку теоретических 
основ экономики архивного дела и даже как составную ее часть. 

Определенное время в экономической науке активно дисскутиро-
вались вопросы о месте духовного производства в системе обществен-
ного производства, закономерностях развития духовных потребностей 
людей, экономической форме продукта духовного труда, производи-
тельного и непроизводительного труда в духовном производстве11. 



Архівазнаўства 41 
 

Исследование общественного производства и его понимание как це-
лостной социально-экономической системы позволяет установить и изу-
чить связи и закономерности развития его составных частей. Своеобразие 
экономических отношений, действующих при духовном производстве, во 
многом может быть понято лишь в пределах системы экономических от-
ношений, действующих во всем общественном производстве12. 

В экономической литературе общественное производство обычно 
подразделяется на две подсистемы (сферы) — материальное производство 
и непроизводственную (нематериальную) сферу. По мнению отечествен-
ных экономистов И. Д. Прохоренко и С. В. Курегяна, основой разделения 
общественного производства на различные сферы могут служить сле-
дующие критерии: характер процесса труда, его результаты, цели и функ-
ции, выполняемые в общественном производстве. Исходя из этого, в об-
щественном производстве следует выделить четыре сферы: материальное 
производство (материальная сфера общественного производства), произ-
водство услуг (сфера услуг общественного производства), социальное 
производство (социальная сфера общественного производства) и духов-
ное производство (духовная сфера общественного производства)13. 

Такой подход представляет некоторые трудности для определе-
ния места архивного дела в системе общественного производства. При 
более глубоком анализе содержания второй и четвертой сфер можно 
сделать вывод о том, что деятельность архивов можно в различной 
степени относить к духовному производству и производству услуг*. 

Экономический анализ также позволяет установить, что архивную 
деятельность в большей степени следует относить к духовному произ-
водству (чем к сфере услуг), составными частями которого являются на-
учное и художественное производство, культура, образование, т. е. от-
расли народного хозяйства, где производятся духовные блага. Все эти 
отрасли, в том числе и архивная, объединяемы в духовное производство 
по той причине, что все они прежде всего направлены на производство 
духовных благ. Конечно, и «…производство материальных благ оказы-
вает воздействие на сознание человека, которое в конечном итоге опре-
деляется этими материальными факторами. Однако это воздействие ма-
териального характера». В то же время «духовное производство форми-

                                                           
*  Производство услуг архивами связано с необходимостью привлечения вне-
бюджетных средств на основе коммерческого использования архивных до-
кументов, а также с проведением различного вида работ архивами для орга-
низаций, учреждений, граждан. 
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рует людей не только как участников духовного, но и материального 
производства и других сфер общественного производства»14. 

Архивная деятельность — это отрасль духовного производства, глав-
ным содержанием которой является организация сохранности и потребле-
ния созданных предшествующими поколениями духовных благ, способст-
вующих обогащению духовного мира человека. В ней не производятся ус-
луги, а лишь доводится до потребителей созданная ранее информация. Од-
нако эта информация служит не только обогащению духовного мира лю-
дей, но и имеет в отдельных случаях практическое, прикладное значение. 
Следует отметить, что элементами архивной деятельности выступают так-
же и материальные объекты, составляющие материально-техническую базу 
и способствующие хранению и использованию имеющейся информации. 
Архивная деятельность, взятая в единстве своей материально-производст-
венной базы и деятельности по освоению и распространению духовных 
благ, созданных предшествующими поколениями, представляет собой от-
расль народного хозяйства, составную часть культуры общества. 

В этой специфической сфере деятельности людей возникают про-
изводственные (экономические) отношения, которые являются произ-
водными от экономических отношений материального производства, 
но в то же время имеющими определенную самостоятельность, наде-
ленные специфическими чертами. 

Именно поэтому является важным рассмотрение экономических 
вопросов функционирования архивной отрасли в неразрывной связи 
с другими сферами общественного производства, прежде всего с ма-
териальным производством. Следует также отметить, что экономи-
ческое обоснование обеспечения и функционирования архивной от-
расли является сложным процессом, включающим ряд характерных 
моментов, связанных со спецификой проводимой в ней работы. 

В архивной экономике, как и любой отрасли, следует выделять прежде 
всего технико-экономическую и социально-экономическую стороны. Тех-
нико-экономическую сторону экономики архивного дела образуют матери-
ально-вещественные элементы и занятые в ней люди. Со стороны социаль-
но-экономической архивная экономика предстает как система отношений, 
складывающихся между людьми в процессе накопления, учета, хранения, 
использования документов Национального архивного фонда Республики 
Беларусь. Обе эти стороны тесно связаны между собой и зависят от состоя-
ния экономики государства и развития архивной отрасли в целом. 

Кроме того, важным представляется проведение экономического 
исследования деятельности архивной отрасли, поскольку здесь, как 
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мы полагаем, тесно переплетаются как вопросы материального, так и 
духовного производства. 

С одной стороны, научно организованная работа с документами 
в целях их длительной сохранности и использования, классификация 
и отбор для хранения в государственных архивах, учет, описание, ор-
ганизация информации, на наш взгляд, может быть отнесена к про-
цессу производства конечной продукции, завершающемуся ее по-
треблением всеми заинтересованными лицами. Между исходной и 
конечной фазами этого процесса лежат фазы распределения и обме-
на, проходя через которые архивная информация поступает в пользо-
вание конкретным учреждениям, организациям, частным лицам. 

Протекающие в такой определенной последовательности процес-
сы связаны между собой прямыми и обратными связями. Определяю-
щую роль здесь имеет производство (формирование, учет, описание, 
реставрация документов), потому что распределять и потреблять мож-
но лишь то, что произведено, а характер распределения и потребления 
зависит от качества и количества производства архивной информации. 

Существенное значение имеют и обратные связи, так как объем и 
состав производства необходимо приспосабливать ко все возрастающим 
потребностям общества в ретроспективной документной информации. 

С другой стороны, государственная архивная служба является частью 
общегосударственной системы научно-технической информации. Ее главный 
продукт — информация, которая образуется в рамках научно-информацион-
ной деятельности архивных учреждений, включающей создание системы по-
иска архивной информации и предоставления ее потребителям15. 

В этом плане об архивной информации следует говорить как о 
продукте духовного труда. Как экономическая категория информа-
ция выражает экономические отношения между работниками духов-
ного производства, а также между ними и работниками материально-
го производства, сферы услуг и сферы социальной деятельности. 

Информация как продукт духовного труда отвечает трем сле-
дующим условиям: удовлетворяет человеческие потребности; произ-
ведена не только для себя, но и для других потребителей; предназна-
чена для информационного обмена. 

Исходя из изложенного, можно утверждать, что продукты архивного 
труда не только удовлетворяют духовные потребности членов общества, но 
и опосредованно, путем материализации в тех или иных производственных 
элементах участвуют в создании материальных благ, связанных с нуждами 
людей, а также относятся к информационному обмену, определяемому раз-
делением труда в духовной и других сферах общественного производства. 
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что архивная деятель-
ность выступает составной частью общественного производства. И в сфе-
ре духовного производства люди вступают в определенные экономиче-
ские отношения, в результате чего происходит информационный обмен и 
достигается определенный полезный эффект. Работники сферы духовного 
производства, к которой преимущественно и относится архивная деятель-
ность, также затрачивают общественно необходимый труд, вносят опре-
деленную долю в общественный интегральный продукт, поэтому пропор-
ционально затраченному труду и внесенному продукту должны получать 
соответствующее вознаграждение, которое не может быть ничем иным, 
как заработной платой. При этом возможно полностью согласиться с рос-
сийским исследователем В. М. Рутгайзером, отмечавшим, что «по мере 
повышения благосостояния у потребителей относительно быстрее возрас-
тают запросы в услугах, чем в материальных благах. Все дело, стало быть, 
в потреблении и объективных процессах изменения структуры общест-
венных потребностей»16. Думаем, что возрастание таких потребностей со 
стороны общества характерно не только для производства услуг, но и для 
сфер социального и духовного производства. 

Определяя возрастание роли духовного производства в современном 
мире, тесную взаимосвязь нематериальной и материальной сферы, их общие 
черты и закономерности, общность и различие производительного и непроиз-
водительного труда в духовной сфере со сферой материального производства, 
можно четко проследить природу экономических законов и отношений, дей-
ствующих за пределами материального производства. Поскольку архивную 
деятельность можно рассматривать как процесс создания особым образом 
подготовленных продуктов — архивной информации, то специфика склады-
вающихся здесь производственных отношений может быть понята именно 
при анализе экономических отношений, возникающих по поводу производ-
ства предоставляемой информации, как в самом этом производстве, так и за 
его пределами — в сфере распределения, обмена и потребления. 

Закон «О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Бе-
ларусь» определяет и регулирует общественные отношения по установле-
нию организационно-правовых и экономических основ накопления, учета, 
хранения и использования документов Национального архивного фонда 
Республики Беларусь. В то же время под экономическими основами в нем 
понимаются, как правило, отдельные элементы научной организации труда 
и маркетинга архивных учреждений, архивная статистика. Представляется, 
что в условиях перехода к рыночным отношениям, внедрения средств ав-
томатизации в архивную сферу такая трактовка является недостаточной. 
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На наш взгляд, сегодня значение решения экономических проблем в 
архивной деятельности усиливается, так как возрастает ее значимость для 
развертывания научных исследований, подготовки квалифицированных 
кадров. Давно уже назрела необходимость всесторонней разработки тео-
ретических основ экономики архивного дела в рамках архивоведения. 

Тема расширения системы архивно-экономических знаний, а так-
же повышения экономической роли архивов привлекает в Беларуси, 
России и Украине все большее внимание как своей значимостью для 
развития архивоведения и архивного дела в целом, так и той ролью, 
которую могут сыграть архивы в решении экономических проблем. В 
западном архивоведении давно уже анализируется деятельность так 
называемых «деловых архивов», когда компания предпринимает дей-
ствия по извлечению пользы из истории компании, устанавливая вы-
сокоприбыльное использование ретроспективной информации. 

Необходимость изучения и анализа экономической составляющей 
архивной деятельности определяется как повышением ее экономиче-
ской роли в условиях развития независимых государств, так и привле-
чением в нее значительных трудовых, финансовых и материальных 
ресурсов. При этом в исследовании экономических отношений в сфере 
архивной деятельности должны быть заинтересованы в первую оче-
редь сами архивисты-исследователи, архивисты-практики, так как в 
настоящее время экономическая роль сферы их деятельности незаслу-
женно занижена, а результаты труда по достоинству не оценены. 
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А. М. Латушкін 

ДА ГІСТОРЫІ НЯСВІЖСКАГА АРХІВА КНЯЗЁЎ РАДЗІВІЛАЎ 
У 1790—1818 гг. 

Перыяд 1790—1818 гг. у гісторыі нясвіжскай галіны роду князёў 
Радзівілаў стаў лёсавызначальным і трагічным. Для іх старажытнага родавага 
архіва ён таксама з’яўляецца паваротным. Гэта перыяд сыходу са свету яго 
спрадвечных гаспадароў — згасанне нясвіжскай лініі роду Радзівілаў, час 
кіравання іх маёмасцю апекунамі, шматлікімі паўнамоцнымі прадстаўнікамі, 
даверанымі асобамі расійскіх улад. На гэты выпрабавальны для архіва этап 
выпала вайна 1812 г., падзеі якой самым разбуральным чынам закранулі 
архіў, нанеслі яму беззваротныя страты. Пасля смерці апошняга нясвіжскага 
ардыната кн. Дамініка Гераніма ў гісторыі архіва пачынаецца зацягнуты на 
дзесяцігоддзі этап шматуладдзя. У 1818 г. архіў цалкам вывозіцца з Нясвіжа. 
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Гісторыі Нясвіжскага архіва кн. Радзівілаў у беларускай гістарыяграфіі 
не было прысвечана спецыяльнага даследавання. Асобныя факты з гісторыі 
архіва ў 60—80-я гг. ХІХ ст. прыводзяцца Т. Е. Лявонцьевай ў аглядзе фонду 
№ 694 «Радзівілы, князі», які захоўваецца зараз у Нацыянальным гістарыч-
ным архіве Беларусі (далей — НГАБ), і ў яе артыкуле, прысвечаным вывучэн-
ню каштоўнасці дакументаў фонду як гістарычнай крыніцы. Галоўная ж ува-
га надавалася аўтарам апісанню складу архіва1. Фрагментарна аб статусе і 
функцыях архіва ў 1768—1834 гг. згадваў А. П. Грыцкевіч2. Пытанне пера-
мяшчэння архіва і яго стану падчас вайны 1812 г. закрануў М. Ф. Шумейка3. З 
украінскіх даследчыкаў неабходна адзначыць В. І. Ульяноўскага, які разгля-
даў гісторыю архіва ў кантэксце адносін Радзівілаў з уладамі Расійскай імпе-
рыі і яе мясцовай палітыкі4. Пры асвятленні перыяду ардыната кн. Дамініка і 
Радзівілаўскай камісіі ён акцэнтоўваў увагу на складзе і стратах збору, шляхах 
яго выкарыстання і перамяшчэннях. Аднак дэталёвага вывучэння і аналізу 
крыніц, прысвечаных тэме гісторыі архіва разглядаемага перыяду, якія захоў-
ваюцца ў фондзе № 694 НГАБ, аўтарам не праводзілася. Значная ўвага тэме 
гісторыі Нясвіжскага архіва ўдзялялася польскімі гісторыкамі і архівістамі. 
Падрабязна яна была апісана апошнім архіварыусам Радзівілаў Баляславам 
Туган-Таўрагіньскім у яго працы «Geneza powstania Archiwum Radziwiłłów 
oraz wartość zbiorów dla nauki polskiej», якая, аднак, знаходзіцца ў рукапісным 
выглядзе5. Тэму гісторыі архіва закранаў Э. Барвіньскі6. Ф. Радзішэўскі і 
Т. Зяліньская адзначалі ўвогуле дрэнны стан архіва ў разглядаемы перыяд, 
вялікія страты дакументаў падчас вайны 1812 г., вельмі негатыўныя наступст-
вы, панесеныя ім у выніку дзейнасці Радзівілаўскай камісіі і Пракураторыі 
Радзівілаўскай масы, у прыватнасці пры пракуратарстве М. Маліноўскага7. 

У дадзеным артыкуле зроблена спроба асвятлення пытанняў складу 
Нясвіжскага архіва кн. Радзівілаў у 1790—1818 гг., шляхоў яго пера-
мяшчэння ў гэты перыяд, памераў нанесеных страт; статуса і функцый 
архіва, асабовага складу архіўных служачых і значэння іх працы; стану 
захавання, ступені і прынцыпаў упарадкавання і апісання дакументаў. 

Пасля смерці князя Караля Станіслава Радзівіла (27.02.1734 — 21.11.1790) 
спадкаемцам яго ўладанняў стаў малалетні пляменнік кн. Дамінік Геранім 
(04.08.1786 — 11.11.1813). Права апекі над ім атрымаў спачатку кн. Мацей 
Радзівіл (10.11.1749 — 02.09.1800). У 1793 г. за падтрымку апазіцыйных Расіі 
сіл ён быў адхілены ад апекі. Апякунства дзякуючы расійскай падтрымцы ат-
рымаў ваявода віленскі кн. Міхал Геранім Радзівіл (29.09.1744 — 28.03.1831). 
Частку архіва ён перавёз з Нясвіжа да свайго палаца ў Нябораве. Другая частка 
была вывезена да Варшавы8. На думку аўтара, прычына перамяшчэння архіва 
заключалася як у жаданні захавання і зручнейшага выкарыстання дакументаў, 
так і ў захапленні князя калекцыяніраваннем стражытнасцей, твораў мастацтва. 
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Перавоз у Нябораў быў здзейснены не раней 03.03.1793 г. — час канчатковага 
атрымання права апекі, і не пазней 30 ці 31 кастрычніка 1797 г. На карысць 
апошняга сведчыць «Ключ або інвентар як юрыдычных, так і эканамічных па-
пер Генеральнага Нябораўскага архіва, складзены самага апошняга дня каст-
рычніка 1797 г.» у копіі ад 01.08.1798 г. У скрынцы пад нумарам 11, абабітай 
марской скурай з замком і ключом, знаходзіліся паперы «Да ўладанняў і інтарэ-
саў Я(сна) А(светленага) кн. Дамініка малалетняга». У пакунках пад літарамі 
«a», «b», «c», «d», «e», «f», «g» — «…свежа з Літвы прывезеныя паперы эка-
намічныя, пратаколы, лісты, квіты, асігнацыі і пісьмы рознага характару». Ся-
род апошніх адзначаны «Рэестр папер малалетняга кн. Дамініка без вокладкі 1». 
Склад інвентара адпавядае сваёй назве «ключ». Ён уяўляе сабой толькі апісанне 
размяшчэння розных відаў дакументаў у архіве па пакунках, шуфлядах, шафах, 
скрынях і г. д., не даючы больш падрабязнай інфармацыі па змесце архіва9. 

Другая, мяркуючы па ўсім, большая частка дакументаў патрапіла да 
Варшавы. Загадванне ёй было даручана архіварыусу Францішку Асіповічу10. 
З набліжэннем паўналецця кн. Дамініка, г. зн. пачынаючы з 1803 г., яе парцы-
яльна пачалі вяртаць назад. Перапраўкай папер кіраваў сам Ф. Асіповіч. Яна 
адбывалася ў 5 этапаў: 1) у 1803 г. праз Дубіцкага (3 пакункі); 2) у 1804 г. праз 
Перхаровіча (2 пакункі); 3) у тым жа 1804 г. (на 4 шасціконных фурах 16 такіх 
жа пакункаў); 4) у тым жа 1804 г. (на 2 шасціконных фурах 8 такіх жа пакун-
каў); 5) у 1805 г. (на адной фуры 2 такія ж пакункі 2). У суме 31 пакунак11. 

12.01.1805 г. сваім «рэверсам» (распіска ў атрыманні папер), выда-
дзеным у Нябораве, Ф. Асіповіч засведчыў завяршэнне перавозкі архіва. 
Верагодна, усе дакументы, вывезеныя з Нясвіжа да Варшавы, вярнуліся 
назад. На карысць гэтага сведчыць той факт, што загадчык архіва 
Ф. Асіповіч таксама застаўся ў Нясвіжы. 

М. Ф. Шумейка, апісваючы падзеі, звязаныя з Нясвіжскім архівам падчас 
вайны 1812 г., адзначаў, што значная частка дакументаў была вывезена ў Нябо-
раў12. Верагодна, гэта і была яшчэ не вернутая да таго часу частка дакументаў, 
вывезеная кн. Міхалам Радзівілам. Паводле паведамлення генеральнага архівары-
уса Галоўнага архіва Радзівілаўскай масы Ануфрыя Ёдкі (з перапынкамі загадваў 
архівам у 1807—1828 гг.) ад 15.05.1829 г., нясвіжскія паперы былі вернуты толькі 
часткова, рэшта ж іх нават у канцы 1820-х гадоў заставалася ў кн. Міхала Радзіві-
ла, паколькі яшчэ доўжыўся працэс з ім аб здачы спраў па апецы13. 

Украінскі даследчык В. І. Ульяноўскі, спасылаючыся на неапублі-
каваную працу архіварыуса архіва Радзівілаў у Нясвіжы і Варшаве ў 1-й 
пал. ХХ ст. Баляслава Туган-Таўрагіньскага, высвятліў дадзенае пытан-
не: «У 1902 р. ординат несвізький Антоній Фридерік Радзивілл за 
200 тис. крб. відкупив частину Несвізького архіву, вивезену свого часу 
опікуном Домініка несвізького Міхалом Ієронімом Радзивіллом»14. 
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Пасля дастаўкі архіва да Нясвіжа Ф. Асіповіч загадваў ім яшчэ 
адзін год (г. зн. да пачатку 1806 г.). Потым ён быў звольнены, пера-
даў ключы ў рукі былому на той час генеральнаму паўнамоцнаму 
прадстаўніку кн. Дамініка Міхалу Залескаму і выехаў з Нясвіжа. Як 
сведчыў у 1853 г. архіварыус Рамуальд Сымановіч (працаваў пры архі-
ве ў 1817—1873 гг.), Ф. Асіповіч знаходзіўся пры архіве нядоўгі час і 
пакінуў яго неўпарадкаваным і незрэестраваным15. 

Пасля выезду з Нясвіжа архіварыуса Ф. Асіповіча, першы раз на гэту па-
саду М. Залескім быў прызначаны Ануфрый Ёдка, які да 11.10.1828 г. з роз-
нымі перапынкамі тройчы быў кіраўніком архіва. А. Ёдка даў М. Залескаму 
прысягу на вернае захаванне архіва і прыступіў да працы. Паперы былі зной-
дзены ім у некалькіх дзесятках пакункаў, нераскладзеныя, без рэестраў, без 
дапаможнай інфармацыі, бо не было ніводнай асобы, апрача Ф. Асіповіча, 
знаёмай са складам архіва. У абавязкі А. Ёдкі ўваходзіла дастаўка патрэбных 
доказаў да спраў, што разглядаліся ў спецыяльна дзеючым Галоўным судзе ці 
Часовым дэпартаменце ў Вільні. Ён вывучыў і ўпарадкаваў архіў да ступені, 
якая дазволіла дастаткова паспяхова выконваць яго функцыі16. Пасля закан-
чэння службы ў 1809 г. А. Ёдка пакінуў архіў упарадкаваным, аднак, незрэес-
траваным. Пераемнікам яго быў архівіст Юзаф Дмухоўскі. 

Ю. Дмухоўскі пачаў працаваць у архіве прыблізна ў адзін час з 
А. Ёдкам — з 1807 г. Паводле даных А. Ёдкі, Ю. Дмухоўскі загадваў архі-
вам пасля яго звальнення і да ўстанаўлення апекі над кн. Стэфаніяй, г. зн. 
да 1814 г.17 Пазней ён працаваў у складзе Генеральнага архіва Радзівілаў-
скай масы на ўсім працягу дзейнасці камісіі і стаў другім архіварыусам 
ХІХ ст., пасля Р. Сымановіча, па працягласці «стажу» працы18. 

Паводле даных Р. Сымановіча, Нясвіжскі архіў падчас кн. Дамініка 
знаходзіўся ў дрэнным стане. На гэта значна паўплывалі шматразовыя зме-
ны паўнамоцных прадстаўнікоў князя, якія ў сваю чаргу цягнулі за сабой 
змены і ў штаце ніжэйшых службоўцаў, у тым ліку архіўных19. Кожны з іх 
хоць і меў выключныя намеры да ўпарадкавання архіва, але выканаць іх, 
давесці да канца з-за кароткачасовасці свайго прабывання на пасадзе не мог. 
Адміністрацыя ўладанняў і інтарэсаў кн. Дамініка прыводзіла архіў у міні-
мальны парадак, які быў дастатковы для адшукання дакументаў, патрэбных 
для судовага разгляду ў Часовым дэпартаменце ў Вільні. Апошні быў пры-
значаны выключна на ўсемагчымыя справы кн. Дамініка Радзівіла. 

Як адзначана сучаснымі беларускімі і польскімі даследчыкамі, Нясвіжскі 
архіў сеймам 1768 г. быў прызнаны архівам дзяржаўнага значэння (праз пры-
знанне прывілея Жыгімонта Аўгуста кн. Мікалаю Радзівілу Чорнаму ад 
03.11.1551 г.). У першай пал. ХІХ ст. гэту акалічнасць улічвалі суды Расійскай 
імперыі ўсіх інстанцый. 07.12.1817 г. Мінская губернская ўправа выдала спе-
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цыяльны загад пра работу Нясвіжскага архіва і магчымасць выкарыстання 
матэрыялаў у судовых працэсах20. Дакументы з архіва кн. Радзівілаў патраба-
валіся нават тады, калі судовыя разборы ўзбуджаліся супраць саміх Радзіві-
лаў, як гэта было падчас працэсу слуцкіх выбранцоў, што адстойвалі асабіс-
тую свабоду і права на займаемыя землі (быў распачаты ў 1808 г. і цягнуўся 
да 1834 г.)21. Больш таго, дакументальнага пацвярджэння патрабаваў цэлы па-
ток спраў з вываднымі пратаколамі шляхецтва, у чым адной з асноўнах кры-
ніц таксама заставаўся архіў у Нясвіжы. На працягу 1807—1810 гг. архіў 
функцыяніраваў фактычна як сховішча па выдачы даведак мясцовай шляхце. 
За гэты час дакументы з яго адсылаліся ў Віленскі межавы суд і да Алыкі22. 

Вайна Францыі з Расіяй як для кн. Дамініка, ваяваўшага на баку Напале-
она, так і для архіва аказалася трагічнай. Паводле пазнейшых сведчанняў 
архіварыусаў А. Ёдкі і Р. Сымановіча, увесь архіў быў разбураны, расцяруша-
ны, у самім памяшканні хадзілі па паперах, якіх было насыпана да ўзроўню 
пояса23. Па дзядзінцу і замкавых валах валялася мноства папер і актаў на пер-
гаменце. Прывесістыя пячаткі на іх у залатых і срэбных аправах-пушачках 
былі паадрываны з пашкоджаннем саміх дакументаў. У 1820-я гг. прафесар 
Віленскага універсітэта І. М. Лабойка адзначаў, што пячаткі, не толькі ўпры-
гожаныя дыяментамі, але і медныя, любыя, якія толькі мелі прыемны знешні 
выгляд, тады былі адарваны ад дакументаў. Жаўнеры рэзалі дакументы на 
пергаменце і падшывалі іх на падцяжкі24. Больш таго, ёсць інфармацыя, што у 
1812 г. дакументы з архіва выкарыстоўваліся для абагрэву замка25. Важныя 
дакументы ў той час былі раскрадзены. Як пісаў А. Шлюбскі, расійскія войскі 
пад камандаваннем адмірала Чычагова разрабавалі палац Радзівілаў у Нясві-
жы. Тады разам з рэштай бібліятэкі, асноўная маса якой яшчэ ў 1772 г. была 
вывезена ў Пецярбург, загінула і частка каштоўнага архіва26. Адпаведна 
архіўным даным, каштоўныя дакументы падчас гэтага ліхалецця былі таксама 
распрададзены княжацкімі службоўцамі27. 

Варта адзначыць, што пазней пры ўзняцці тэмы страт архіва, невяртан-
ня ці крадзяжу з яго дакументаў самым частым апраўданнем у некаторых 
архівістаў ці асоб, у гэтым абвінавачваемых, былі вышэйадзначаныя падзеі 
1812 г. Айчынны архівіст С. А. Рыбчонак апублікаваў у вып. 2 «Архіварыу-
са» ў артыкуле «Разрабаванне Нясвіжскага замка ў 1812 годзе» шэсць даку-
ментаў «Справы аб захопленых з Нясвіжскага замка малдаўскай арміяй і 
корпусам генерала Тучкова скарбах». Нельга, аднак, адмаўляць факта страт 
архіва і ў даваенны час. Так, з 1804 па 1810 г. бібліятэкарам нясвіжскай зам-
кавай бібліятэкі кн. Радзівілаў працаваў Каятан Квяткоўскі — асоба, з якой 
звязваецца знікненне і продаж многіх каштоўных архіўных дакументаў28. 

Пасля ваенных падзей, паводле Р. Сымановіча, адзін з архівістаў, 
які займаўся не столькі дзейнасцю пры архіве, колькі яго аховай, саб-
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раў архіўныя россыпы з ваколіц замка, адшукаў мноства дакументаў у 
нясвіжскіх жыхароў і склаў іх у некалькі дзесяткаў пакункаў. Архівіс-
там гэтым, якога не называе Р. Сымановіч, быў Юзаф Дмухоўскі. 

11.11.1813 г. памёр кн. Дамінік. Пасля прыняцця пастановы аб 
канфіскацыі яго ўладанняў архіў у Нясвіжскім замку быў апячатаны 
ўладамі пры пасрэдніцтве паліцыі. 

Згодна з загадам імператара Аляксандра І ад 24.02.1814 г. была 
створана камісія для разбору маёмасных спраў Радзівілаў з 9 асоб. 
17.03.1814 г. права на валоданне Нясвіжскай ардынацыяй было пера-
дадзена кн. Антонію Генрыку Радзівілу (1775—1833) — прадстаўні-
ку клецкай лініі роду. Адзінай законнай спадчынніцы кн. Дамініка 
дачцэ Стэфаніі (1809—1832) мусілі перайсці аладыяльныя маёнткі29. 
Да паўналецця над яе маёмасцю была ўстаноўлена апека ў складзе 
кн. Адама Чартарыйскага, князёў Валянціна і Канстанціна Радзівілаў; 
сама ж яна была ўзята на выхаванне да двара Аляксандра І. 

Такім чынам, усе архівы роду кн. Радзівілаў, што засталіся пасля 
кн. Дамініка, на той час сталі агульнай уласнасцю кн. Антонія і не-
паўналетняй кн. Стэфаніі, якую прадстаўляла апека. 

06.04.1815 г. Аляксандар І зацвердзіў склад камісіі, на чале якой 
стаў граф Аляксандр Пацей. Камісія таксама мела права «потребовать 
все нужные бумаги, архивы и документы»30. Нясвіжскі архіў на той час 
знаходзіўся ў апячатаным стане. Аднак у хуткім часе на памяшканні, дзе 
ён размяшчаўся, быў выяўлены ўзламаны замок. Па дадзеным факце 
ўзбудзілі следства, і ў 1815 г. да Нясвіжа прыбыла ўрадавая камісія31. 

Варта адзначыць, што некаторыя даследчыкі адмаўлялі факт на-
нясення шкоды Нясвіжскаму архіву з боку расійскіх войск32. Складана 
пацвердзіць ці абвергнуць гэта меркаванне з прычыны таго, што такія 
дзеянні падчас войн звычайна не дакументуюцца. У дадзеным жа вы-
падку відавочна наступнае: камісія знайшла разнесеныя з архіва папе-
ры ў асоб, будучых пры вайсковым лазарэце (апошні размяшчаўся ў 
замку з 1812 г.33). Але нічога пэўнага яна не выкрыла, вінаватыя пака-
раны не былі (магчыма, апошняе і не з’яўлялася яе мэтай). Паперы 
былі сабраны і складзены пры дапамозе Ю. Дмухоўскага ў 54 пакун-
ках. Памяшканне зноў запячаталі ўрадавымі пячаткамі.  

Паводле Р. Сымановіча, узлом архіва заўважыў той жа служачы, 
што сабраў паперы пасля разгрому архіва падчас ваенных падзей. Як 
адзначае А. Ёдка, урадавае следства па гэтай справе распачалося пас-
ля паведамлення Ю. Дмухоўскага34. Гэты і іншыя прыведзеныя фак-
ты пераканаўча сведчаць аб тым, што галоўная заслуга па зберажэнні 
архіва ў той небяспечны для яго час належыць Юзафу Дмухоўскаму. 
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У 1816 г. для адстойвання інтарэсаў царскага скарбу ў радзіві-
лаўскіх справах была створана Пракураторыя Радзівілаўскай масы. 
Пракуратарам быў прызначаны Ян Ходзька35. Разам з тым дадзеная 
ўстанова з’яўлялася структурным звяном Радзівілаўскай камісіі. Яна 
разбірала справы і прадстаўляла іх да яе суда. Для такой дзейнасці 
неабходны былі доказы, сведчанні і іншыя дакументальныя матэрыя-
лы. Галоўнай крыніцай такой інфармацыі, натуральна, быў Нясвіжскі 
архіў, які і перадалі ў непасрэднае распараджэнне Пракураторыі. 

13 снежня 1816 г., ужо пасля выдалення з замка лазарэта, прад-
стаўнікі Радзівілаўскай камісіі і Пракураторыі з мэтай агляду архіва 
з’ехаліся да Нясвіжа. 16 снежня камісія прыступіла да яго даследавання. 
Склад яе быў наступны: у асобе малалетняй кн. Стэфаніі Радзівіл апеку-
ны князі Валянцін і Канстанцін Радзівілы; з боку ардынацыі — паўна-
моцны прадстаўнік кн. Антонія Радзівіла Трэмбіцкі (прэзідэнт пружан-
скіх «нармальных» судоў), прэзідэнт Галоўнага суда 2-га дэпартамента 
Мінскай губерні пракуратар Радзівілаўскай масы Ян Ходзька; шляхта з 
нясвіжскім ратушным возным. Адчыняў «Галоўны Нясвіжскі архіў» зем-
скі камісар Слуцкага павета Рагозінскі. Паводле «Паведамлення камісіі ад 
16.12.1816 г., складзенага пры разборы пакункаў, знойдзеных у Нясвіж-
скім архіве», там змяшчаліся 54 пакункі рознай велічыні і 3 шуфляды з 
паперамі ў архіўных шафах. Дакумент пацвярджае, што ўсё было сабрана 
і апячатана ў 1815 г. следчай камісіяй, накіраванай да архіва па прычыне 
яго злачыннага ўскрыцця. Паведамленне, на жаль, не поўнае і ўтрымлівае 
апісанне толькі 19 пакункаў з 54, што не дае магчымасці атрымаць за-
вершанага ўяўлення пра склад Нясвіжскага архіва на той момант, да та-
го ж апісанне складу пакункаў вельмі павярхоўнае і абагуленае. Пэўныя 
высновы зрабіць усё ж можна. 

Па-першае, камісія ўмоўна падзяляла дакументы на «патрэбныя» 
ў яе справах і «непатрэбныя». Да першых адносіліся дакументы ў ас-
ноўным сучасныя кн. Дамініку, напрыклад, па незавершаных фінанса-
вых аперацыях куплі-продажу, заставах, судовых працэсах і г. д. Да 
другіх належалі пераважна «гістарычныя» дакументы, якія не адносілі-
ся да профілю камісіі па падзелу маёмасці. 

Па-другое, апошні архіварыус Ю. Дмухоўскі асабіста мог удзельнічаць 
у рэвізіі архіва. На карысць гэтага сведчыць выраз у «Паведамленні» «…як 
прыпамінае Дмухоўскі». Прынамсі, ён дакладна быў апошнім, хто сур’ёзна 
папрацаваў над зборам: зрэестраваў архіў, расфарміраваў дакументы тэма-
тычна па фасцыкулах, увёўшы іх лічбавае і літарнае абазначэнне. 

Па-трэцяе, прыярытэт пры ўпарадкаванні дакументаў аддаваўся 
самым значным у гістарычным і юрыдычным сэнсе актам. У пакунках 
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пад № 1 і 2, паводле сістэматызацыі Ю. Дмухоўскага, знаходзіліся аба-
значаныя па парадку нумарамі і літарамі фасцыкулы з дакументамі, да-
водзіўшымі правы Радзівілаў на ўладанні (Нясвіжскія, Мірскія, Слуцкія, 
Карэліцкія, Ішкальдскія, Жыцінскія і г. д.), генеалогіі дому Радзівілаў. 
Пакункаў з падобнымі дакументамі было, відаць, шмат, як мінімум 15. 

Па-чацвёртае, асобную групу ў сістэматыцы Ю. Дмухоўскага зай-
малі дакументы па так званых Нойбургскіх уладаннях, якія да 1744 г. 
трымалі князі Брандэнбургскія. Падобная дакументацыя змяшчалася ў 
пакунках і скрынях пад № 23, 24, 26, 28 і ў інш.36 

Па-пятае, стан дакументаў быў пагражальны. Змешчаныя ў пакунку 
па нумарацыі Дмухоўскага ў № 2 важнейшыя дакументы былі «ў боль-
шасці падзёртыя, з аголенымі, без аховы, пячаткамі». Апісанне ледзь не 
кожнага пакунка ўтрымлівае ў сабе словы «паперы цалкам рассыпаныя», 
«паперы знаходзяцца ў суцэльным бязладдзі», у горшым выпадку — па-
перы выкачаныя ў брудзе, прагнілыя, зацёртыя і г. д. На момант ускрыцця 
архіва частка каштоўнейшых дакументаў не была знойдзена на месцы37.  

Праз пэўны час з дазволу цара камісія перанесла месца працы з 
Нясвіжа да Вільні і ў студзені 1817 г. распачала там сваю дзейнасць. На 
базе Нясвіжскага архіва быў створаны Генеральны архіў Радзівілаўскай 
масы. Да канвенцыі 1829 г., заключанай паміж кн. Антоніем Радзівілам і 
гр. Л. П. Вітгенштэйнам, мужам кн. Стэфаніі, архіў знаходзіўся пад раз-
двоеным наглядам асобных генеральных архіварыусаў, прызначаемых, з 
аднаго боку, князем-ардынатам, а з боку княгіні Радзівіл — камісіяй і 
Пракураторыяй Радзівілаўскай масы, прычым яе прадстаўнік меў вяр-
хоўны статус. Да канца мая 1817 г. месца архіварыуса, прадстаўляючага 
інтарэсы кн. Антонія, пуставала. Пракураторыя на пасаду Генеральнага 
архіварыуса Радзівілаўскай масы прызначыла Лявона Вайніловіча. Гэта 
адбылося не пазней 11.09.1817 г.38 У якасці загадчыка архіва ён прапра-
цаваў да ліпеня 1818 г.39 Памочнікамі Л. Вайніловіча былі Юзаф Дму-
хоўскі, Рамуальд Сымановіч, Юльян Велямоўскі і Дамінік Свяршчэўскі, 
з якіх Л. Вайніловіч, Ю. Дмухоўскі, Ю. Велямоўскі і Д. Свяршчэўскі пе-
расылалі паперы з Нясвіжа да Вільні. Прымаў жа іх там Р. Сымановіч40.  

Рамуальд Сымановіч — адна з самых адметных асоб у гісторыі 
Нясвіжскага архіва. З 13.05.1815 г. Р. Сымановіч заняў пасаду канцыля-
рыста пры галоўнай канцылярыі апекі непаўналетняй кн. Стэфаніі Радзі-
віл. З 14.02.1817 г. у Вільні прэзідэнт Радзівілаўскай камісіі А. Пацей, 
кіруючыся артыкулам 78 інструкцыі камісіі, падпісанай Аляксандрам І 
06.06.1816 г., прызначыў Р. Сымановіча канцылярыстам пры Генераль-
ным пракуратары Радзівілаўскай масы41. Пракуратар масы Я. Ходзька 
даручыў Р. Сымановічу нагляд за архівам, які ўтрымліваў у сабе: 1) акты, 
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дасылаемыя з Нясвіжа для спраў, што разглядаліся ў Часовым дэпарта-
менце і вярталіся адвакатам Сальмановічам; 2) большую частку Алыц-
кага архіва, прывезенага з Алыкі і здадзенага архівістам Дубіскім; 3) акты 
часоў рэгенцыі прускай, дастаўленыя з Беластока; 4) акты, вяртаемыя ад 
розных губернскіх і павятовых павераных. 

Найбольш пераважалі акты, дасылаемыя па запатрабаванні пракурата-
ра з Нясвіжскага архіва. Р. Сымановіч абавязаны быў прымаць, рэгістраваць 
і ўпарадкоўваць уваходзячую дакументацыю, а таксама выдаваць паперы 
для прадстаўлення ў суд, рыхтаваць доказы і сведчанні, патрэбныя адвака-
там. Паводле слоў Я. Ходзькі, звернутым да Р. Сымановіча, «zupełną o części 
Archiwum tu w Wilnie znajdującem się posiadasz wiadomość». Пры звальненні 
Я. Ходзькі, згодна з яго даручэннем ад 01.03.1818 г., Р. Сымановіч абавяза-
ны быў здаць справы ў архіве адвакату Карчэўскаму, назначанаму новым 
пракуратарам Міхалам Залескім. Аднак, як сведчыў сам Р. Сымановіч, гэта 
не была поўная перадача спраў, а толькі рэвізія, бо Карчэўскі большасць ча-
су займаўся адвакатурай. Фактычна ж архіў у Вільні заставаўся пад ведамам 
Р. Сымановіча да моманту аб’яднання яго з Галоўным архівам Радзівілаў-
скай масы, перавезеным да Вільні з Нясвіжа42.  

28.05.1817 г. камісія выдала дэкрэт, у якім адзначалася неабход-
насць дэталёвых даследаванняў архіваў Радзівілаў з мэтай атрымання 
дакладнай інфармацыі для раздзялення ардынацкіх і аладыяльных ма-
ёнткаў. Акрамя Нясвіжа дакументы захоўваліся ў архіве Алыкі, а такса-
ма ў архіве пры канцылярыі пракуратара, які ўзначальваў Р. Сымановіч. 
Кн. Антоній да таго не праяўляў актыўнасці ў адносінах да архіва. Ад-
нак літаральна на наступны дзень, 29.05.1817 г., яго генеральны паўна-
моцны прадстаўнік Трэмбіцкі прызначыў стольніка Дамініка Букоўскага 
на пасаду «Актуальнага архіварыуса цэлага Архіва дому кн. Радзівілаў». 
Ён мусіў працаваць пад кіраўніцтвам Генеральнага архіварыуса Радзіві-
лаўскай масы Л. Вайніловіча. Задачай архіварыуса было выяўленне ўсіх 
належачых да ардынацыі нават самых дробных дакументаў, размешча-
ных па ўсіх магчымых месцах, адасабленне іх, прачытанне і апісанне са 
складаннем асобнага рэестра, абслугоўванне ўсіх запытаў да архіва і яго 
зберажэнне. Такім чынам, рабілася першая спроба стварэння асобнага 
Ардынацкага архіва шляхам выдзялення яго з архіва агульнага43. Кан-
чатковае раздзяленне Нясвіжскага архіва на часткі, належачыя да арды-
нацкіх уладанняў Радзівілаў і да аладыяльных маёнткаў, атрыманых у 
якасці пасага Л. П. Вітгенштэйнам, завяршылася толькі к канцу 1860-х гг. 

Парадак перасылкі дакументаў з Нясвіжа да Вільні, натуральна, ака-
заўся ненадзейным, неаператыўным і дарагім. У сувязі з гэтым было прыня-
та рашэнне аб суцэльным без выключэння перамяшчэнні дакументаў архіва 
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ў Вільню44. Гэта адбылося ў чэрвені ці, паводле іншых даных, у ліпені 
1818 г. Адпаведна розным ускосным крыніцам ён быў размешчаны ў доме 
Кардыналіі, дзе знаходзілася і Пракураторыя45. Відаць, гэта была агульная 
лінія камісіі і Пакураторыі па кансалідаванні радзівілаўскіх папер у адным 
месцы, калі ўлічыць, што ў Вільню да архіва пракуратара, якім загадваў 
Р. Сымановіч, ужо была сабрана велізарная колькасць дакументаў, у тым 
ліку і з Алыцкага архіва Радзівілаў. 16.06.1818 г. выйшла пастанова камісіі 
да былых ураднікаў кн. Дамініка з патрабаваннем вяртання ўсіх трымаемых 
імі папер, якія адносяцца да спраў масы і кн. Радзівілаў46. Гэтыя працэсы за-
кранулі і архіў у Нясвіжы: ён цалкам быў вывезены ў Вільню47.  

Перыяд 1790—1818 гг. для Нясвіжскага архіва быў багаты на ката-
клізмы, азнаменаваўся зменай яго гаспадароў, наданнем надфамільнага 
статуса і закончыўся суцэльным перамяшчэннем у Вільню. Асноўнымі 
падзеямі, з якімі звязаны страты дакументаў у азначаны перыяд, былі:  

1. Вываз архіва з Нясвіжа да Варшавы і Няборава, здзейснены 
кн. Міхалам Радзівілам у перыяд з 1793 па 1803 г.  

2. Перыяд працы Каятана Квяткоўскага загадчыкам бібліятэкі 
кн. Радзівілаў у Нясвіжскім замку ў 1804—1810 гг.  

3. Разрабаванне Нясвіжскага замка і архіва падчас ваенных падзей 1812 г. 
4. Ускрыццё архіва і вынас дакументаў салдатамі рускай арміі ў 

1814—1815 гг. падчас размяшчэння ў Нясвіжскім замку вайсковага 
лазарэта (1812—1816). 

Пры выпадках, названых у пунктах: 1) дакументы былі вернуты ў 
1902 г.; 2) дакументы, набытыя графам Т. Дзялыньскім у К. Квяткоў-
скага, захоўваюцца ў Курніцкай бібліятэцы Рэспублікі Польшча; 3, 
4) дзякуючы намаганням архівістаў Юзафа Дмухоўскага і Лявона Вай-
ніловіча дакументы былі сабраны часткова (у поўным аб’ёме гэта 
зрабіць было, натуральна, немагчыма). 

Архівістамі Нясвіжскага архіва ў перыяд 1790—1818 гг. былі 
наступныя асобы: 

1. Францішак Асіповіч, не раней 03.03.1793 па 1806 г. загадваў вар-
шаўскай часткай вывезенага з Нясвіжа архіва, у 1803 — пачатку 1805 г. 
кіраваў вяртаннем дакументаў, да 1806 г. загадваў Нясвіжскім архівам. 

2. Ануфрый Ёдка, загадваў архівам з 1807 па 01.08.1809 г. 
3. Ёзаф Дмухоўскі, з 1807 г. працаваў памочнікам Ануфрыя Ёдкі, 

з 1809 па 1814 г. загадваў архівам, пасля знаходзіўся пры архіве без 
пэўнага статуса, наглядаў за ім, аказваў кансультацыі, з 1817 г. — па-
мочнік Генеральнага архіварыуса Радзівілаўскай масы Л. Вайніловіча. 

4. Лявон Вайніловіч, з 1817 па ліпень 1818 г. загадваў архівам у 
Нясвіжы пасля надання яму статуса Генеральнага архіва Радзівілаў-
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скай масы, 20.07.1818 г. пасля перавозу архіва ў Вільню быў зменены 
на пасадзе Ануфрыем Ёдкам. 

5. Дамінік Свяршчэўскі, з 1817 г. — памочнік Генеральнага архі-
варыуса Радзівілаўскай масы Л. Вайніловіча падчас знаходжання архі-
ва ў Нясвіжы да чэрвеня — ліпеня 1818 г. і ў пазнейшы перыяд. 

6. Юльян Велямоўскі, з 1817 г. — памочнік Генеральнага архіва-
рыуса Радзівілаўскай масы Л. Вайніловіча падчас знаходжання архіва 
ў Нясвіжы да чэрвеня — ліпеня 1818 г. і ў пазнейшы перыяд. 

7. Рамуальд Сымановіч, з 1817 г. загадчык архіва канцылярыі 
Пракуратара Радзівілаўскай масы ў Вільні, прымаў і захоўваў даку-
менты, дасылаемыя з Нясвіжскага архіва, уключаны ў штат архіва 
пасля перавозу яго ў Вільню. 

8. Дамінік Букоўскі, з 29.05.1817 г. з боку кн. ардыната Антонія 
прызначаны на пасаду «Актуальнага архіварыуса» архіваў Радзівілаў 
з задачай стварэння асобнага Ардынацкага архіва шляхам выдзялен-
ня яго з Генеральнага архіва Радзівілаўскай масы.  

У перыяд 1790—1818 гг. найбольш значнай для архіва, на наш 
погляд, стала праца Юзафа Дмухоўскага, які зрэестраваў яго, адпа-
ведна тэматыцы расфарміраваў дакументы па фасцыкулах, надаўшы 
ім лічбавае і літарнае абазначэнні. Ён быў ахоўнікам архіва ў самы 
небяспечны для яго час, 1812—1815 гг: сабраў архіў пасля яго раз-
грому ў 1812 г.; у 1814—1815 гг. спыніў выкраданне дакументаў вай-
скоўцамі, што знаходзіліся пры лазарэце. 

Апякунства над кн. Дамінікам у 1790—1804 гг. адбілася на стане 
архіва негатыўна. Вываз дакументаў у Нябораў і Варшаву, здзейсне-
ны кн. Міхалам Радзівілам, стаў першым ударам па архіве: склад яго 
ўбавіўся на частку, якая засталася ў Нябораве. 

У часы, калі ўладальнікам архіва быў кн. Дамінік (1804—1813), архіў 
выконваў даведачна-інфармацыйную функцыю ў маёмасна-фінансавых 
справах, дастаўляў дакументальныя сведчанні да судовых працэсаў не 
толькі боку Радзівілаў, але і іншым асобам і ўстановам. Упарадкаванне і 
апісанне дакументаў было мінімальна дастатковым для бягучых патрэб. 
Падрабязныя і дакладныя вопісы адсутнічалі. Частыя перамяшчэнні да-
кументаў кожны раз прыводзілі да парушэння структуры размяшчэння 
дакументаў і адпаведна да цяжкасцей пры пошуках. Кожны новы архівіст 
перад распачаццем працы мусіў доўга вывучаць склад архіва. Пры ўкла-
данні дакументаў выкарыстоўваўся фасцыкулярны прынцып (захоўванне 
ў звязках) з наданнем лічбавага і літарнага абазначэння. 

У перыяд з канца 1810 г. па канец 1816 г. архіў фактычна не 
працаваў і большую частку часу знаходзіўся ў закансерваваным ста-
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не. Менавіта ў гэты перыяд вайной 1812 г. і рабаўніцтвамі 1814—
1815 гг. былі ненесены непапраўныя страты яго каштоўнейшай част-
цы — старажытным пергаментным дакументам.  

Нягледзячы на тое што ў 1814 г. разам з усёй Нясвіжскай ардынацыяй 
архіў набыў новага ўладальніка — прадстаўніка клецкай галіны роду кн. 
Антонія Радзівіла, спакойнага ўладкавання яго не адбылося. Права на архіў 
з ім падзяляла прадстаўляемая апекунамі кн. Стэфанія Радзівіл, якой мусілі 
перадацца ўсе аладыяльныя маёнткі яе бацькі кн. Дамініка. Для вырашэння 
маёмасных спрэчак Радзівілаў загадам Аляксандра І была створана камісія, 
а пазней і Пракураторыя Радзівілаўскай масы. У непасрэднае і неабмежава-
нае распараджэнне гэтых органаў і перайшоў Нясвіжскі архіў Радзівілаў.  

З 1817 г. у статусе Генеральнага архіва Радзівілаўскай масы з абноў-
леным штатам служачых архіў узнавіў сваю працу. Змест яе ў параўнанні 
з перыядам кн. Дамініка не змяніўся: прадастаўлення дакументальных 
пацвярджэнняў і ўсемагчымай інфармацыі ў маёмасных справах. Аднак 
значна павялічыўся аб’ём выдаваемых з архіва дакументаў. Права доступу 
да архіва мела вялікая колькасць асоб і ўстаноў. Галоўным чынам яны за-
патрабоўваліся Пракураторыяй, але разам з ёй апекай кн. Стэфаніі Радзі-
віл, нясвіжскім і алыцкім ардынатам кн. Антоніем Радзівілам, судамі роз-
ных інстанцый і прыватнымі асобамі, у тым ліку навукоўцамі. Кантроль 
за выдачай і зваротам дакументаў не здзяйсняўся на належным узроўні. 
Акрамя таго, амаль двухгадовая перасылка дакументаў з Нясвіжа да 
Вільні ў Пракураторыю не маглі садзейнічаць захаванню дакументаў і 
прыводзілі да дадатковых пашкоджанняў і страт.  

Так распачынаўся для Нясвіжскага архіва кн. Радзівілаў дваццаціга-
довы перыяд яго знаходжання ў складзе Генеральнага архіва Радзівілаў-
скай масы ў Вільні. Падчас яго архіў фактычна не меў адзінага клапатлі-
вага гаспадара ні ў асобе яго ўладальнікаў, ні ў асобе архіварыусаў (за 
адзінкавымі выключэннямі). Гэта стала прычынай «вымывання» даку-
ментаў з архіва, многія з якіх беззваротна зніклі менавіта тады. 
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КРЫНІЦАЗНАЎСТВА. КАДЫКАЛОГІЯ 

Р. Б. Гагуа 

ХРОНІКА КАНФЛІКТУ УЛАДЗІСЛАВА, КАРАЛЯ ПОЛЬШЧЫ, 
З КРЫЖАКАМІ Ў ГОД ХРЫСТОЎ 1410 

«Хроніка канфлікту Уладзіслава, караля Польшчы, з крыжакамі ў год 
хрыстоў 1410» з’яўляецца грунтоўнай крыніцай для даследавання Грун-
вальдскай бітвы — цэнтральнай падзеі так званай «Вялікай вайны» Польш-
чы і ВКЛ з Тэўтонскім ордэнам 1409—1411 гг. Больш падрабязныя даныя 
для даследавання наяўныя толькі ў «Гісторыі Польшчы» Яна Длугаша. 

Дакладная дата напісання «Хронікі канфлікту» не ўстаноўлена. У гіс-
тарычнай літаратуры існуе некалькі версій аб часе яе паходжання. Нямецкі 
даследчык Ф. Хунерт пасля параўнання яе тэксту з апісаннем Грунвальд-
скай бітвы Длугашам і лістамі, якія маюць адносіны да Канстанцкага сабо-
ра, палічыў, што хроніка з’явілася ў 1416 г.1 Яго падтрымалі нямецкі дас-
ледчык К. Хевекер і польскі даследчык С. Куёт2. З іх меркаваннямі не пага-
дзіўся расійскі гісторык А. Барбашаў, які заўважыў, што паведамленні 
«Хронікі канфлікту» не заўсёды супадаюць са зместам лістоў Канстанцкага 
сабора, але цалкам падцвярджаюцца лістамі Ягайлы і яго саноўнікаў, напі-
санымі ў ліпені і жніўні 1410 г. Ён прыйшоў да высновы, што «Хроніка 
канфлікту» створана менавіта ў канцы 1410 г. Погляд Барбашава падтрымаў 
польскі гісторык А. Прахаска. Зыходзячы з таго, што апавяданне абрываец-
ца на восеньскіх падзеях 1410 г., ён зрабіў выснову пра здарэнне падзей у ёй 
у канцы 1410 або ў пачатку 1411 г. Да аналагічных высноў прыйшлі нямец-
кія навукоўцы Штрэльке, Бялоўскі, Кара і польскія даследчыкі З. Цэліхоў-
скі, С. Кучынскі і інш.3 Разам з тым Прахаска прапанаваў версію, паводле 
якой тэкст «Хронікі канфлікту», які знаходзіўся ў навуковым ужытку, быў 
«пазнейшай копіяй не з арыгінала, але, можа, ужо са скароту хронікі»4. 

Канчаткова гіпотэза пра існаванне поўнага спісу «Хронікі канфлікту», 
з якога быў зроблены яе скарот, аформілася ў 1911 г. З. Цэліхоўскі, знай-
шоўшы копію «Хронікі канфлікту» ў бібліятэцы ў Курніку, ажыццявіў трэ-
цяе яе выданне (якое па сённяшні час захоўвае, на наш погляд, найбольш 
высокі навуковы ўзровень)5. Ва ўступным артыкуле гэтага выдання ён 
сцвярджае, што публікуемы манускрыпт з’яўляецца скаротам, выкананым 
нейкай духоўнай асобай. Па яго версіі, скарот быў прызначаны для кары-
стання ў якасці апорнага канспекта ўрачыстага звароту да вернікаў з нагоды 
гадаўшчыны Грунвальдскай бітвы. У абарону свайго погляду Цэліхоўскі 
ставіў наяўнасць на апошняй старонцы рукапісу плана гэтага казання6. 

Частка гісторыкаў прыняла версію А. Прахаскі і З. Цэліхоўскага пра пер-
шапачатковае існаванне так званай «абшырнай хронікі», скарот якой з’явіўся 
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недзе ў XVI ст.7 Тым не менш факт наяўнасці поўнага спісу «Хронікі канфлік-
ту» дагэтуль не даказаны і, больш таго, гэтая версія абапіраецца выключна на 
домыслы навукоўцаў. Па-першае, на сённяшні дзень не знойдзена ні аднаго 
«поўнага» спісу «Хронікі канфлікту», хаця «кароткіх» спісаў існуе некалькі8. 
Па-другое, у крыніцах не ўзгадваецца пра існаванне «абшырнай хронікі». Па-
трэцяе, ніхто з польскіх храністаў XVI ст. пры апісанні «Вялікай вайны» не 
прыводзіць звесткі з «Хронікі канфлікту», хаця ўсе яны абапіраюцца на звест-
кі «Гісторыі Польшчы» Яна Длугаша. Напрошваецца пытанне: калі ім тэкст 
«абшырнай хронікі» не быў вядомы, адкуль ён стаў вядомы аўтару «каротка-
га» спісу, які зрабіў скарот таксама ў XVI ст.? Урэшце, навошта было рабіць 
скарот для казання вернікам на лацінскай мове, якая была вядома вельмі вуз-
каму колу людзей, а потым рабіць яшчэ і план казання, г. зн. скарот скароту? 
На наш погляд, «Хроніка канфлікту» створана верагодней за ўсё (як лічыў 
А. Прахаска) або ў канцы 1410 г., або ў студзені 1411 г. Аргументам на ка-
рысць такога погляду служыць тое, што ў тэксце крыніцы не ўзгадваецца пра 
падпісанне Торуньскага міру ў лютым 1411 г., якім скончылася вайна паміж 
Польшчай—ВКЛ і Тэўтонскім ордэнам. 

Тэкст «Хронікі канфлікту» напісаны на лацінскай мове і з’яўляец-
ца закончаным апавяданнем, даволі вялікім па аб’ёме, улічваючы час 
яго стварэння. Яе аўтар застаўся невядомы. Выстаўляюцца непадмаца-
ваныя крыніцамі версіі, паводле якіх гэтая хроніка была складзена 
Збігневым з Олесьніцы альбо Мікалаем Тромбай9. 

«Хроніка канфлікту» з’яўляецца найбольш каштоўнай і верагоднай 
першакрыніцай для вывучэння гісторыі Грунвальдскай бітвы. Яна заслу-
гоўвае больш даверу, чым іншыя летапісныя крыніцы таму, што была ство-
рана амаль адразу пасля бітвы чалавекам, які вельмі добра быў інфармаваны 
пра ваенныя падзеі таго часу. Сёння большасць даследчыкаў схіляецца ме-
навіта да падобнай крыніцазнаўчай ацэнкі «Хронікі канфлікту»10. 

У апошні час І. Данка і А. Надольскі зрабілі новы пераклад «Хро-
нікі канфлікту» на польскую мову, які быў апублікаваны ў 1983, 1985 і 
1986 гг.11 На рускай альбо беларускай мове «Хроніка канфлікту» дагэ-
туль не публікавалася. 

Прапануемы ніжэй пераклад першакрыніцы на беларускую мову, 
зроблены аўтарам паводле тэксту выдання: Цэліхоўскі З. Cronica conflictus 
Wladislai regis Poloniae cum cruciferis anno Christi 1410. Poznań, 1911. 

Хроніка канфлікту Уладзіслава, караля Польшчы, 
з крыжакамі ў год хрыстоў 1410 

Спачатку ў аўторак, у самы дзень Святога Іаана Хрысціцеля12, найяс-
нейшы пан Уладзіслаў, кароль Польшчы, правёў у горадзе Вольбажу агуль-
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ны з’езд разам з усімі саноўнікамі, нобілямі, дыгнітарыямі, шляхцічамі і гэ-
так далей. І, скончыўшы нараду ў чацвер,13 адышоў адтуль і стаў сваімі або-
замі на полі пэўнай вёскі Любохня, адкуль на наступны дзень рушыў далей. 
І таго ж самага дня рушыўшы, межы свайго каралеўства перайшоў і трапіў 
у межы Мазовіі, рухаючыся праз якую дайшоў у пятніцу14 да ракі Віслы і 
праз гэтую раку разам з часткай сваіх войскаў, якія ў той час яшчэ цалкам не 
сабраліся вакол яго, а таксама з гарматамі, машынамі і іншымі вайсковымі 
прыстасаваннямі. Без якой-небудзь шкоды і небяспекі пераправіўся па мос-
це цудоўнай канструкцыі, перайшоўшы які, сустрэў з вялікай радасцю і за-
давальненнем свайго брата, найславуцейшага князя Літвы Аляксандра, яко-
га звалі Вітаўтам, і ўсіх людзей з ягонага войска. Там, затрымаўшыся на тры 
дні, канчаткова вырашылі пачаць выправу супраць прусакоў. І, адышоўшы 
адтуль, рухаліся на працягу наступных двух дзён і дайшлі да пэўнай ракі, 
над якой сталі лагерам. На наступны дзень Святога Працэсуса15 прыбылі да 
караля паслы караля Венгрыі: пан Мікалай дэ Гара, палацін Венгерскага ка-
ралеўства, Сцыборый, палацін Седзьміграддзя і Крыстаф дэ Канцэндорф, 
якія ад імя таго ж караля Венгрыі і крыжакоў спыталі караля, ці схіліўся б ён 
да міру, які кароль Венгрыі паміж ім і крыжакамі жадаў бы заключыць. Ка-
роль жа адказаў: «Мілыя панове і мае сябры, заўсёды прагнуў міру, ніколі 
не жадаў адысці ад справядлівасці і зараз, калі б я мог атрымаць, ахвотна 
прыму і гатовы прыйсці да згоды». 

Паслы ж на наступны дзень16, аглядзеўшы каралеўскае войска, прыбылі 
да магістра і пераказалі яму ў адпаведным парадку словы караля, якія заах-
вочвалі да міру і згоды. Магістр ім адказаў: «Мае сябры! Кароль Польшчы 
жадае сабе міру, якога ні ў якім разе мець не можа, таму што на нашых вачах 
прынёс агонь у нашыя землі і паставіўся да нас з такой пагардай, з якой ніхто 
дагэтуль да нашага Ордэна не ставіўся. Чаму ж, калі прагнуў міру, не прасіў 
аб ім перад навалаю на нашыя землі? Належыць, каб за тое, што ўчыніў, ат-
рымаў адпаведную кару. Няхай не выйдзе непакараным з межаў нашых зем-
ляў і не пазбегне нашае рукі. Зваліся б мы кабетамі, а не мужчынамі, калі б не 
жадалі атрымаць над нашымі ворагамі перамогу, якая сама ідзе нам у рукі». 

Тады паслы, выслухаўшы тыя няслушныя словы, не пажадалі больш 
вяртацца да караля. У наступную нядзелю17 кароль сам уступіў у землі 
ворага, якую пан Земавіт заклаў за пэўную суму грошай і загадаў зніш-
чаць. На гэтых землях, якія былі закладзены панам Земавітам узгаданым 
крыжакам, кароль затрымаўся перад уварваннем у іх уласныя землі ад уз-
гаданай нядзелі да серады і ў сераду18 перад полуднем уступіў у іхні край. 
Выдатна і ва ўсёй моцы развярнуў харугвы і знакі і загадаў ім сабрацца на 
пэўным полі паблізу Малога Ольштыну, якое з усіх бакоў было акружана 
лясамі і гаямі. Развярнуўшы харугвы, прыбыў да месца, на якім стаў лаге-
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рам, і разам з войскамі знаходзіўся адзін дзень. У лагеры былі схоплены 
тыя, хто забыўся на ўласнае ўратаванне і якія адважыліся ўварвацца ў да-
мы божыя і ўчыніць у іх рабаванні; з усёй сур’ёзнасцю ім было загадана, 
каб самі сябе, уласнымі рукамі, павесілі, што тыя былі вымушаны здзейс-
ніць. А потым кароль прайшоў са сваім войскам на адлегласць дзвюх міль 
і затрымаўся там у чацвер на цэлы дзень, у наступны дзень рушыў з гэтага 
лагера зноў да таго лагера, з якога выйшаў, павярнуў, пакінуўшы ва ўзга-
даным лагеры пэўную колькасць гарматных ядраў. Прусакі, калі знайшлі 
іх кінутымі, сказалі магістру: «Магістр, кароль ужо ўцёк і як след пакінуў 
ядры каменныя на тым месцы, дзе стаяў учора». 

Магістр пачаў дапытвацца ў пасланцоў, але не мог даведацца, чаму ка-
роль адступіў; а таму, што гэты шлях, якім пачынаў, не мог бы прайсці без 
вельмі вялікіх страт з-за ракі Дрвенцы і іншых перашкод. Вымушаны быў ка-
роль павярнуць і абысці ўзгаданую раку ў яе вытокаў. Такім чынам, у пятні-
цу19, перад святам Святой Маргарыты, кароль стаў лагерам у трох мілях ад 
горада Дамброўна, які ў сам дзень Святой Маргарыты сілай захапіў. У тым 
лагеры адпачываў два дні і, рушыўшы з таго ж самага лагера ў дзень Святой 
Маргарыты, стаў лагерам каля самага горада. І пад вечар загадаў захапіць уз-
гаданы горад не свайму рыцарству, а простаму люду. І гэтым жа месцам за 
няпоўныя тры гадзіны сілай авалодаў. Пад тым горадам заставаўся два дні. 
Калі ж надышла ноч перад тым днём, калі рушылі з узгаданага лагера, зда-
рыліся вялікія ўспышкі, маланкі і громы, і вялікі дождж прайшоў той ноччу; 
зрабіў ён вялікую зручнасць, таму што намачыў і ўвільгатніў зямлю, якая ад 
празмернага сонечнага жару бязмежна пылілася так, што, калі войскі рухаліся 
праз палі, адзін аднаго не мог бачыць у тумане пылу. Такі ж віхор наляцеў гэ-
тай ноччу, што ўвесь лагер і шатры павыварочваў. Паўтараючы словы вартых 
даверу рыцараў, якія гаварылі, што ў гэтую ноч бачылі месяц, пакрыты кры-
вёю, які быццам указваў чырвоны меч над ім. 

Тады ў аўторак, у самы дзень Разаслання Апосталаў20, рушылі ад указа-
нага горада, і ў той жа час пайшоў вельмі моцны дождж, які намачыў усю 
зброю нашых рыцараў. Тады ж, калі скончыўся лівень і калі разышліся цём-
ныя хмары, заблішчэла яркае сонца. Як толькі надвор’е ўсталявалася, кароль 
загадаў капіланам падрыхтавацца да імшы, таму што не мог, нягледзячы на 
свой трывалы звычай, выслухаць імшы раней па прычыне перашкод, якія 
ствараліся парывамі ветру, калі выйшлі з лагера. І калі сам затрымаўся на 
вяршыне пэўнага пагорка, а войска, якое стаяла вакол пагорка, здзіўлялі па-
лыхаючыя агні, якія бушавалі па краю, здзіўляючы сваёй колькасцю і паме-
рамі, дайшла да караля вестка аб надыходзе ворага, дарэчы, няпэўная, для ка-
раля неверагодная. Потым усе людзі ў войсках, узброеныя, селі на коней, якіх 
толькі дзеля выкарыстання ў бітве трымалі. Кароль жа тады прыступіў да вы-
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канання божага абавязку — да выслухвання імшы, пакорна молячыся на ка-
ленях. Адзін ягоны шляхціч, які ў той дзень быў прызначаны да аховы войска, 
размаўляў у той час з каралём, гаворачы і сцвярджаючы, што бачыў ворагаў. 
Кароль жа спытаў вестуна аб колькасці ворагаў, а той сказаў, што заўважыў 
толькі два іхніх атрады. І гаварыў кароль: «Няхай выступяць супраць іх чаты-
ры альбо шэсць атрадаў з маршалкам войска, а мы тым часам выслухаем 
імшу». Калі гэта яшчэ мовіў, прыбыў іншы ганец і заявіў: «Кароль, не ма-
рудзь, ворагі рухаюцца супраць цябе». І адразу кароль накіраваў ганцоў да 
свайго брата Вітаўта са словамі: «Наймілы брат мой, падрыхтуйся да бітвы і 
загадай падрыхтавацца вайскам тваім разам з рыцарамі, таму што я ўпэўнены 
ў прысутнасці ворагаў». Адправіўшы ганцоў, у той жа час на вусны свае на-
клаў маўчанне і, абараціўшы да нябёсаў вочы і рукі, пачаў маліцца і не жадаў 
ні на чые словы адказваць да заканчэння малітвы і слухання імшы. Такі быў 
змест той малітвы: «Табе, — сказаў, — пан Бог, даручаю дух, сваю душу і ад-
даю маіх братоў па зброі. Зберажы мяне, пан, разам з імі. А вас, мілыя браты 
па зброі, прашу і патрабую, каб памяталі аб маёй душы». 

Тым часам, хутка бегучы, прыбыў ганец і сказаў: «Найяснейшы кароль! 
Ворагі твае стаяць у паўмілі ад цябе, сабраныя ў вялікай сіле. Чакаюць цябе. 
Не марудзь! Сядай на каня і рухай супраць іх, таму што чым больш ты ма-
рудзіш з пачаткам бітвы, тым больш ставіш сябе ў вялікую небяспеку, таму 
што тая справа не церпіць прамаруджання і запушчэння!» Кароль, які разу-
меў, што гэтыя словы для яго істотны, не падаў віду, таму што ўсім сэрцам 
узнёсся да Бога. А, устаўшы з малітвы, у той жа час загадаў усім павязаць 
якія-небудзь павязкі з саломы для ўзаемнага распазнання і ўсталяваў для ры-
цараў словы баявых поклічаў — Кракаў і Вільня; сам жа, сеўшы на каня, 
уласнай асобай паспяшыў паглядзець на ворага і ў той час жа пачаў строіць 
шыкі на полі паміж двума гаямі; потым ўласнымі рукамі апяразаў тысячу 
альбо больш рыцараў так, што аж змучыўся тым апяразваннем. І калі ўжо 
больш апяразваць не здолеў, прыбылі да караля два герольды: адзін караля 
венгерскага, які прынёс каралю аголены меч ад імя магістра, другі — 
шчэцінскага князя, які трымаў у руцэ падобны меч, што маршал прыслаў кня-
зю Вітаўту, і сказаў: «Кароль! Магістр прысылае табе гэты меч, а другі мы 
павінны ўручыць ад імя маршала брату твайму Вітаўту, калі зможам з ім су-
стрэцца». Кароль у той жа час паслаў да Вітаўта верных ганцоў і папрасіў уст-
рымацца ад пачынання бітвы, да якой ён імкнуўся ўжо з людзьмі сваімі. 
Пакінуўшы сваіх рыцараў, Вітаўт шыбка прыбыў да караля, і пасля яго пры-
быцця ўзгаданыя герольды аддалі яму меч ад імя маршала і сказалі каралю і 
Вітаўту: «Кароль і Вітаўт! Магістр і маршал прысылаюць вам гэтыя мячы ў 
якасці падтрымкі і заклікаюць вас да бітвы і запытваюць вас аб месцы спат-
кання, прапануючы, каб вы самі яго абралі і аб зробленым вамі выбары паве-

66 Р. Б. Гагуа 
 

дамілі. І не хавайцеся ў гушчы гэтага лесу і не марудзьце з выступленнем да 
бою, таму што ва ўсялякім выпадку вы не здолееце пазбегнуць бітвы». Ка-
роль жа і Вітаўт прынялі ўспамянутыя мячы з вялікай дабратой душы і так 
адказалі магістру і маршалу праз паслоў: «Прымаем дапамогу гасподню як 
самую важную, а разам з ёю тыя мячы ў якасці нашай падтрымкі і жадаем з 
магістрам зысціся ў бітве. Таксама не будзем хавацца па лясах, таму што пры-
былі памерацца з вамі [сіламі], паколькі не можам атрымаць ад вас спра-
вядлівасці. А месца бітвы аддаём на волю і ласку Бога». 

Таго ж часу з плачам і слязьмі кароль пачаў звяртацца да сваіх рыца-
раў, іх заахвочваючы: «О рыцары мае, сябры і славутыя! Вядома вам, якімі 
бедамі і бяспраўямі турбавалі нас і нашых папярэднікаў гэтыя фанабэры-
стыя, на якіх глядзяць вашы вочы, колькі і як шмат учынілі нашым землям, 
як зневажалі боскія святыні і ганьбілі асоб, Богу прысвечаных. Памятайце 
аб рабаванні святыняў, гвалтах, злачынствах і цёмных справах, якія чынілі ў 
нядаўнім яшчэ часе! Прыняўшы ў якасці падтрымкі тую справядлівасць, 
якую кожны заўважыць можа, таму яна сама за нас біцца будзе, узбройцеся 
дзеля абароны гэтай справядлівасці і не бойцеся, зараз лепш загінуць за яе 
разам са мною, чым жыць. Таму ўжо я і рыцары мае гатовы пайсці з вамі на 
жыццё альбо на смерць супраць тых, хто прагне нашай гібелі». 

Калі скончыў, усе разам пачалі са слязьмі спяваць «Багародзіцу» і 
рушылі да бітвы, праліваючы слёзы, якія сам кароль выцягнуў з іх сэр-
цаў сваімі словамі. На правым крыле выступіў да бітвы князь Вітаўт са 
сваімі людзьмі, харугвай Святога Георгія і харугвай пярэдняй стражы. 
На кароткі час перад самым пачаткам бітвы прайшоў лёгкі і цёплы 
дождж, змыў пыл з конскіх капытоў. А на самым пачатку гэтага дажджу 
гарматы ворага, а вораг меў шматлікія гарматы, далі два залпы камен-
нымі ядрамі, але не здолелі гэтым абстрэлам учыніць ніякай шкоды; і 
пры першай жа сутычцы з людзьмі караля былі адкінуты ад гэтых гар-
матаў без малога на стадый. У той час разгарэўся вельмі жорсткі бой. 

Калі ўжо абодва войскі, як каралеўскае, так і Вітаўтава, зышліся і біліся 
з усімі атрадамі ворага, а большая частка войска прусакоў з лепшых атрадаў 
была пастроена супраць людзей князя Вітаўта, харугвы Святога Георгія і 
харугвы нашай пярэдняй стражы сустрэліся з вялікім гулам і бязмежнай 
конскай шпаркасцю ў пэўнай даліне такім чынам, што супрацьлеглы бок з 
гары, а наш бок таксама з гары ўзаемнымі ўдарамі адзін аднога разіць па-
чалі. На гэтым жа месцы пасля бітвы з дзідаў, якія ў той час былі зламаны 
па той прычыне, што конскія ногі спіхвалі туды з вяршынь абодвух пагор-
каў зламаныя дрэўкі, якія з-за пахіласці не здольны былі ўтрымацца на па-
горках, і грамаздзіліся, і збіраліся ў даліне паміж тымі пагоркамі так, што 
выглядалі як нейкі рукатворны маналітны мост з гэтых дзідаў. 
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Іншая ж частка ворагаў сярод тых, самых лепшых людзей крыжацкіх, 
сышлася з найвялікшай гарачнасцю і крыкам з людзьмі Вітаўта, і пасля, без 
малога гадзіны ўзаемнай бойкі, многія з абодвух бакоў паляглі так, што людзі 
князя Вітаўта вымушаны былі адысці. Тады ворагі, праследуючы іх, лічылі, 
што ўжо атрымалі перамогу, і ў рассеянасці аддаліліся ад сваіх харугваў і шы-
ку сваіх атрадаў і перад тымі, якіх да ўцёкаў прымусілі, пачалі ўцякаць. У 
хуткім часе, калі прагнулі павярнуць, адрэзаныя ад сваіх людзей і харугваў 
каралеўскімі людзьмі, што іх харугвы напрамую ад крылаў прарэзалі, былі 
ўжо альбо захоплены, альбо пасечаны мячамі. Тыя ж, што стаялі з левага боку 
ад тых, што былі адрэзаны, засталіся жывыя, вярнуліся да сваіх людзей з не-
прыяцельскага войска і, зноў злучыўшыся, сышліся з вялікай харугвай каштэ-
ляна кракаўскага, ваяводы сандамірскага, зямлі Вялюнскай, зямлі Галіцкай і 
шматлікімі іншымі харугвамі. У гэтай сутычцы разгарэўся вельмі жорсткі 
бой, і таму ў той час шмат палягло. Цягнулася бітва шэсць гадзін, і тады толь-
кі пачалі адыходзіць. У той раз ўцякалі аж да лагера. 

Сабраўшы тады для вяртання сілы, магістр са сваімі застаўшыміся 
людзьмі, маючы з сабою пятнаццаць альбо больш харугваў, з пэўнага малога 
лесу пажадаў накіраваць свае атрады супраць караля; і ўжо дзіды і пікі, зняў-
шы з плячэй, паклалі на шчыты і сталі па месцах, жадаючы разведаць, дзе 
зручней і найбольш паспяхова сысціся з ворагам. Кароль жа тады, калі кры-
жакі сталі супраць яго, жадаў, схапіўшы дзіду ў руку, з вялікай смеласцю на-
кіраваць каня супраць іх, але, затрыманы супраць сваёй волі сілай з найвялік-
шай цяжкасцю сваімі саноўнікамі, не здолеў здзейсніць сваё жаданне. Тады 
адзін, добра ўзброены рыцар з Тэўтонскага ордэна, жадаючы ў паядынку на-
кіраваць свайго каня супраць караля, пад’ехаў бліжэй да яго. Кароль жа, сха-
піўшы ў руку сваю дзіду, смяротна параніў яго ў твар, і ў той жа час той, 
іншымі з каня скінуты, упаў на зямлю мёртвы. Гэтыя ж харугвы магістра са 
свайго месца сталі рухацца супраць караля, наткнуліся на вялікую харугву і 
мужна сшыбліся пікамі. І ў першай сутычцы магістр, маршал і комтуры ўсяго 
Тэўтонскага ордэна былі забіты. Тыя ж, хто ўцалеў, убачыўшы, што магістр, 
маршал і іншыя саноўнікі Ордэна паляглі, пачалі адыходзіць і вярнуліся ў хут-
кім часе аж да свайго лагера, які быў папярэдне разбіты. А калі ўжо да лагера 
прыбылі, убачыўшы, што яшчэ шмат было атрадаў, якія пакуль што не ўсту-
пілі ў бітву, і ўбачыўшы таксама, што іх правадыр паў забіты, сапраўды пусці-
ліся на ўцёкі і ўрассыпную пабеглі. Кароль жа, згодна з парадамі сваіх аронаў, 
не дазволіў праследаваць так шыбка бягучых ворагаў, не жадаючы, каб людзі 
рассеяліся па акрузе, але, зняўшы па прычыне незвычайнай спякоты свой 
шлем, з усімі сваімі людзьмі падышоў да крыжацкага лагера. 

У лагеры ж многія, убачыўшы, што ўцёкі ніяк не дазволяць пазбегнуць 
смерці, стварыўшы з вазоў падабенства вала, там жа ўсе пачалі абараняцца, 
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але ўсё ж такі, пераможаныя, у пашчы мяча загінулі. У гэтым жа месцы 
больш палягло, чым ва ўсёй бітве. Кароль, перайшоўшы праз невялікі лясок з 
месца ўзгаданага лагера, прыбыў на вяршыню аднаго пагорка, дзе ў той жа 
час злез з каня і, стаўшы на калені на зямлі, пачаў дзякаваць Богу за перамогу, 
якую той яму дазволіў атрымаць над ворагам. На гэты ж пагорак прывялі да 
караля незлічоных палонных, сярод якіх менавіта князёў Казіміра Шчэцінска-
га і Конрада, князя Сілезіі, а таксама шмат рыцараў, баронаў і іншых людзей з 
розных краін свету і розных народаў, якія прыбылі з дапамогай крыжакам. 

Адтуль жа кароль, адышоўшы, прыбыў да пэўнага месца, дзе загадаў 
разбіць лагер і, злезшы з каня, загадаў наламаць галінак з дрэва і разаслаць на 
зямлі, на якіх пасля цяжкасцей лёг і там жа адпачыў. Бітва ж пачалася за тры 
гадзіны перад полуднем, а скончылася менш чым за гадзіну да заходу сонца21. 

Назаўтра з ранку кароль загадаў спяваць імшу вельмі ўрачыста ме-
навіта пра Дух Святы, пра Святую Тройцу, пра Разасланне Апосталаў. 
Пасля імшы на працягу цэлага дня і на працягу наступнага прыносілі да 
караля захопленыя харугвы ворага і прыводзілі палонных. На працягу 
трох дзён кароль заставаўся на месцы бітвы, пад час якіх прыносілі кара-
лю харугвы ворага, так што любы мог іх пабачыць. У тыя ж дні кароль 
таксама загадаў адшукаць сярод трупаў цела магістра і, знойдзенае, зага-
даў прынесці да свайго шатра абгорнутае ў белае пакрывала, накрыць 
зверху найдаражэйшым каралеўскім пурпурам і з пашанаю адвезці аж у 
Мальбарк. Астатнія ж целы саноўнікаў, як нашых, так і варожых, загадаў 
з пашанаю і павагаю пахаваць у пэўным касцёле паблізу поля бітвы. 

Трэцяга ж дня22, пакінуўшы поле бітвы, прыбыў да пэўнага горада Ма-
енсторка, які разам з замкам без якіх-небудзь цяжкасцей і адпору захапіў. Па-
добна ў дзень Арнольфа23 прыбыўшыя мяшчане прынеслі самому каралю 
клятву ў вернасці ад прыморскага горада Эльбланга і дзвюх прускіх земляў. 
Акрамя гэтага, у дзень Марыі Магдалены24 здаўся каралю вельмі значны за-
мак, а менавіта Ольштым. Потым у дзень Святога Якава25 кароль узяў у абло-
гу замак Мальбарк. І трымаў у аблозе яго аж да свята Апостала Матфея26, 
пасля чаго ўсе землі Прусіі і Памор’я, за выключэннем пэўных замкаў Прусіі, 
менавіта Мальбарка, згодна з правам, прысягнулі ў вечнай вернасці каралю, 
але потым парушылі, як свецкія паны, абывацелі і ўсе з усіх земляў Прусіі і 
Памор’я і, не клапоцячыся аб сваім гонары і забыўшы аб уласным вырата-
ванні, ганебна, без якіх-небудзь прычын, зламалі і зняважылі, адступаючы без 
прычыны ад паслушэнства самому каралю і сваёй Польскай Кароне. 
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Г. М. Сагановіч 

МАСКОЎСКАЯ КАЛЕКЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ 
ПА ГІСТОРЫІ АДНОСІН ВКЛ І НЯМЕЦКАГА ОРДЭНА 
У гісторыі гэтай калекцыі яшчэ шмат нявызначанага, але агульныя ры-

сы яе лёсу і цяперашні стан ужо вядомы. Пачатак ёй паклала дзейнасць кня-
зя Адама Чартарыйскага. Добра вядома, што, карыстаючыся сваім уплыво-
вым становішчам і блізкасцю да імператара Аляксандра І, гэты патрыёт Рэ-
чы Паспалітай змог шмат зрабіць для развіцця польскай гісторыі і культуры 
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пад расійскай уладай. Адным з яго даробкаў з’яўляецца і стварэнне згадана-
га збору дакументаў. Яшчэ будучы куратарам Віленскай навучальнай акру-
гі, А. Чартарыйскі ў 1822 г. ініцыяваў арганізацыю групы археографаў, якой 
даручылі здымаць копіі з дакументаў архіва Тэўтонскага ордэна. Карпатлі-
вая праца доўжылася не адзін год, а знятыя копіі захоўваліся ў бібліятэцы 
князя Чартарыйскага ў яго родавых Пулавах. Пасля падаўлення антырасій-
скага паўстання 1830—1831 гг. і капітуляцыі Варшавы князь А. Чартарый-
скі, які ўзначальваў паўстанцкі ўрад, мусіў эміграваць за мяжу, а яго ўладан-
ні, як і маёнткі іншых удзельнікаў паўстання, былі канфіскаваны. Расійскія 
ўлады забралі і славутую Пулаўскую бібліятэку, перавёзшы ў 1831 г. каля 
25 тыс. тамоў яе кнігазбораў у фонд Генеральнага штаба ў Пецярбург1. 

Менавіта гэтымі дакументамі ў 1838—1939 гг. займаўся ў Пе-
цярбургу член Археаграфічнай камісіі Ігнат Анацэвіч, паколькі сярод 
апрацаваных ім рукапісных калекцый фігуруюць «200 спіскаў актаў з 
Каралявецкага сакрэтнага архіва»2, забраных з Пулаўскай бібліятэкі. 
З імі мог быць знаёмы і Ігнат Даніловіч. Аднак пра пецярбургскі пе-
рыяд гісторыі гэтага фонду недастаткова звестак. 

У 1918 г. частка бібліятэкі Генеральнага штаба, у тым ліку караля-
вецкіх копій, была перавезена ў Маскву. Каля дзесяці гадоў пад рознымі 
назвамі яна існавала тут як самастойная ўстанова, пакуль у 1929 г. яе фон-
ды не ўключылі ў Дзяржаўную бібліятэку СССР імя У. І. Леніна3. 

Першай на важны набытак галоўнай бібліятэкі дзяржавы звярнула ўвагу 
С. В. Жытомірская. У 1957 г., апісваючы калекцыі рукапісных фондаў, звяза-
ных з гісторыяй і культурай Заходняй Еўропы, як «асабліва цікавыя» характа-
рызавала «16 тамоў дакументаў за 1204—1464 гг. са збору Генеральнага штаба, 
скапіяваных у Каралявецкім архіве». Цяпер яны ўваходзілі ў фонд № 68 Аддзе-
ла рукапісаў Дзяржаўнай бібліятэкі СССР імя У. І. Леніна. Пры гэтым даслед-
чыца зазначыла, што «спіскі дакументаў завераны захавальнікам архіва Фойг-
там. У гэтых дакументах утрымліваецца перапіска Ордэна з польскімі каралямі, 
літоўскімі вялікімі князямі (…). Асабліва поўна сабраны дакументы ХV ст. Ве-
рагодна, тут скапіяваны ўсе наяўныя ў архіве матэрыялы гэтага часу»4. 

Пазней да лёсу гэтай калекцыі адмыслова звяртаўся даследчык гісто-
рыі ўзаемаадносін Нямецкага ордэна і Маскоўскай дзяржавы В. М. Бялязін. 
Ён першы напісаў (і меў рацыю), што згаданыя С. Жытомірскай дакументы 
і з’яўляюцца калекцыяй копій князя Адама Чартарыйскага, знятых у 1822—
1830 гг., сляды якіх зніклі пасля падаўлення антырасійскага паўстання5. 
Самімі дакументамі гэтай калекцыі маскоўскі даследчык не займаўся. 

Застаецца дадаць, што не абмінулі цікавага фонду і аўтары ўка-
зальніка па фондах Рукапіснага аддзела Дзяржаўнай бібліятэкі СССР, 
якія, праўда, толькі скупа адзначылі, што ў зборах Генеральнага штаба 
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«ў позніх спісках захаваліся граматы з архіва Тэўтонскага ордэна ў Ка-
раляўцы»6. Аднак за апошнія дзесяцігоддзі гэтыя дакументы амаль не 
выкарыстоўваліся вучонымі, а для беларускіх гісторыкаў яны, праўда-
падобна, заставаліся наогул невядомымі. Між тым пры цяперашняй 
цяжкадаступнасці фондаў былога архіва Нямецкага ордэна копіі яго 
дакументаў могуць стаць вельмі важнай крыніцай для даследчыкаў ся-
рэднявечнай гісторыі Беларусі і Вялікага княства Літоўскага. 

Сярод скапіяваных спраў Каралявецкага сакрэтнага архіва выразна 
пераважаюць дакументы па ўласна польскай гісторыі і ўзаемаадносінах 
Польскага Каралеўства з Тэўтонскім ордэнам, што, відаць, і адпавядала 
задачам археаграфічнай групы князя Адама Чартарыйскага. Але многія 
копіі непасрэдна ці ўскосна кранаюць і гісторыю Вялікага княства Літоў-
скага. Найбольшую цікавасць для гісторыка Беларусі могуць уяўляць 
калекцыі тамоў № 1, 3, 11 і 127, сціслае апісанне якіх дапаможа атры-
маць уяўленне пра змест і агульны характар гэтых крыніц. 

Том 1 утрымлівае выключна лацінамоўныя дакументы ХV — пачатку 
ХVІ ст. — гэта пераважна карэспандэнцыя польскіх і нямецкіх біскупаў і 
свецкіх саноўнікаў, а таксама лісты Ягайлы і Вітаўта (разам 112 арк.). Праб-
лема, аднак, у тым, што ўсе яны не датаваныя. На тытуле тома пазначана, што 
ў ім сабраны спіскі 1413—1524 гг., але гэта не зусім дакладна. У прыватнасці, 
тут знаходзяцца лісты Ягайлы і мазавецкага князя Яна да Юнгінгена8, так што 
ў гэтай калекцыі могуць сустракацца і больш раннія дакументы. 

У томе 3 сабрана карэспандэнцыя галоўнай сядзібы Нямецкага ордэна 
за 1413 г. (187 арк.)9. У большасці гэтых дакументаў непасрэдна ці ўскосна 
закранаюцца праблемы ўзаемаадносін Мальбарка з Вільняй і Кракавам. Не-
каторыя з іх па арыгіналах у 1882 г. былі надрукаваны Антоніем Прахазка ў 
томе карэспандэнцыі Вітаўта10, іншыя змешчаны ў шматтомным археагра-
фічным выданні Ф. Бунге11, але копіі, завераныя каралявецкім архівістам 
Ёганам Фойгтам, застаюцца таксама каштоўным дакументам. 

Як вядома, у 1413 г. узрастала небяспека новай вайны Ягайлы і Вітаўта 
супраць Нямецкага ордэна, пра што з трывогай гаворыцца і ў многіх пас-
ланнях вялікага магістра Генрыха фон Плаўэна. У прыватнасці, тут знахо-
дзіцца яго ліст з просьбай дапамогі, накіраваны ў крытычны момант з Маль-
барка да біскупаў, графаў і герцагаў нямецкіх зямель. У дакуменце неадна-
разова паўтараецца, што «кароль Польшчы і герцаг Вітаўт з іх памагатымі, 
насуперак Бога і права», моцна зваявалі «беднае хрысціянства» ў Прусіі, 
прыціснулі выплатай вялізнай сумы грошай, якія Ордэн дзеля міру выпла-
ціў, але вось цяпер кароль з Вітаўтам «у вялікім мностве хрысціян і паганых 
збіраюцца ўварвацца ў гэтую хрысціянскую зямлю і грунтоўна знішчыць 
наш Ордэн». Генрых фон Плаўэн усведамляў, што сваімі сіламі супрацьста-
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яць не зможа, таму прасіў «дапамогі і рады», заклікаў князёў і паноў «прый-
сці ці прыслаць сваё рыцарства»12. Праз нейкі час у пасланні да інфлянцкіх 
саноўнікаў вялікі магістр скрушна піша: «…справы нашага Ордэна з кара-
лём палякаў і герцагам Вітаўтам настолькі дзіка (wilde) складваюцца, што 
мы прадбачым не столькі мір, колькі вайну»13. У іншым лісце ён патрабуе 
ад свайго стрыечнага брата да дня Св. Тройцы прыйсці ў Прусію на дапамо-
гу супраць Вітаўта, узяўшы з сабой 50 воінаў. Пры гэтым Генрых фон 
Плаўэн піша пра саюз Вітаўта з «вялікімі Русінамі» (grossen Russen)14, тады 
як у лістах вялікага магістра, надрукаваных А. Прахазка, ён выкарыстоўвае 
азначэнне «белыя Русіны» («weisen Rewsen», «Wissen Russen»)15. 

Шмат месца ў карэспандэнцыі гэтага года займае спрэчка наконт 
умоў міру, у якой найчасцей фігуруе выплата грошай, прыналежнасць 
Жамойці і замка Велунь. У прыватнасці, у Мальбарку не хацелі, каб гэты 
замак, «узведзены каля мяжы Ордэна, быў разбураны»16. У лісце да імпе-
ратара Жыгімонта ад 14 лютага 1413 г. вялікі магістр настойвае, што Ве-
лунь знаходзіцца на зямлі Ордэна — за 6 міль ад мяжы17. Тут жа ён паве-
дамляе, што па інфармацыі ад інфлянцкіх ордэнскіх саноўнікаў, у якіх 
было пасольства Вялікага Ноўгарада і Пскова, Вітаўт ужо разарваў мір18. 

Да справы магчымага ўрэгулявання ўзаемаадносін тычыцца ліст 
эльблангскага комтура рыцара Германа Ганса да Ягайлы і Вітаўта19, пас-
ланне Вітаўта Міхалу Кюхмайстру20 і шэраг іншых дакументаў. У некаль-
кіх копіях утрымліваецца праект прымірэнчага з’езда (eines freundliches 
Tags) з Ягайлам і Вітаўтам, планаванага на паслявелікодныя дні. 

У томе 11 сабрана карэспандэнцыя за 1430—1432 гг. (201 арк.)21. 
Гэта адрасаваныя вялікаму магістру Паўлу Руздорфу лісты імператара 
Жыгімонта, вялікіх князёў Свідрыгайлы і Вітаўта, караля Ягайлы, а так-
сама пасланні ордэнскіх саноўнікаў — вялікага маршала і комтураў Ас-
тэродскага, Балгскага, Крыстбургскага, Рагніцкага, Торуньскага і інш. 
Усе яны напісаны на старанямецкай мове (за выключэннем некаторых 
па-лацінску), і кожная копія, як і ў папярэдніх тамах, заверана Ёганам 
Фойгтам. Тут, напрыклад, захоўваецца копія ліста Вітаўта, напісанага з 
Варанаў да Паўла Руздорфа ў 1430 г. у справе крыўды, якую купцы ВКЛ 
цярпелі ў Данцыгу22, а таксама пасланне Вітаўта да вялікага магістра, у 
якім той піша, што перасылае Ягайлаў ліст з перасцеражэннем пра хуткі 
напад гусітаў, а сам збіраецца плыць Нёманам з Гародні да Коўны23. 
Вялікі маршал (ён жа торуньскі комтур) перасылае ліст Вітаўта ў справе 
прыезду гасцей (у тым ліку самога Руздорфа) на яго каранацыю24. 

Асаблівую цікавасць выклікае адказ вялікага магістра на ліст Свід-
рыгайлы, датычны саюза ВКЛ і Нямецкага ордэна (1431). Паўл Руздорф 
піша, што цэніць гатоўнасць «вашага народа верна дапамагаць нам, калі 
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палякі нападуць на нас і нашу зямлю»25. Ваенны канфлікт паміж Польс-
кім Каралеўствам і Вялікім княствам Літоўскім і ангажаванне ў яго Ор-
дэна абумовіла насычанасць тагачаснай карэспандэнцыі вялікага магіст-
ра інфармацыяй пра яго саюзнікаў і ворагаў. У дакументах за 1431—
1432 гг. вельмі часта гаворыцца пра накіраваных у Літву шпегаў ці пас-
ланцоў (Bothen zu Littauwen), згадваюцца Свідрыгайла (Herr Grossfürste 
або Herzog Swiedrigal) і Ягайла, падзеі ў ВКЛ. Асабліва многа інфарма-
цыйных лістоў у Мальбарк перасылаў астэродскі комтур. У адным з 
пасланняў 1431 г., напрыклад, ён кажа Руздорфу, што накіраваў свайго 
шпега да Берасця26, ад якога ведае, што Ягайла яшчэ пад Луцкам, дзе 
збіраецца заключыць са Свідрыгайлам «вялікі мір»27. 

У пасланні вялікаму магістру, датаваным 1432 г., імператар Жыгі-
монт піша пра магчымасці разгляду праблемы адносін з Польшчай на 
Базельскім саборы. Калі «ерэтыкі з палякамі з’ядналіся», заўважае ён, то 
нельга пакінуць без дапамогі прыгнечаны Ордэн «і ўсю нямецкую зям-
лю», а таксама «нашага любімага брата князя Свідрыгайлу»28. Падра-
бязней Базельскага сабора тычыцца шмат лістоў вялікага ордэнскага 
пракуратара. Комтур замка Мэве рыцар Людвіг фон Ланзе (Ludwig von 
Lansee) ў пасланні ад 31 снежня 1432 г. інфармуе вялікага магістра, што 
ён знаходзіцца са Свідрыгайлам каля Weitwischke (…), адкуль яны збіра-
юцца з інфлянцкімі рыцарамі, русінамі і татарамі рушыць супраць Літвы 
(Littauen). Далей знаходзіцца яшчэ некалькі лістоў гэтага ж рыцара, на-
пісаных з Трокаў. Комтур Астэроды паведамляе ў Мальбарк пра пад-
ступныя планы палякаў і адзначае, што дэтранізаваны Свідрыгайла яш-
чэ валодае землямі русінаў (Switrigal die Russischen lande noch habe). 

Дакументальныя сведчанні пра разгортванне падзей у ВКЛ у 1433—
1434 гг. сабраны ў томе 12 (160 арк.)29. Па складзе гэта калекцыя такога ж 
характару, як папярэдняя. Найбольш цікавым дакументам можна лічыць ко-
пію ліста ўжо згаданага Людвіга фон Ланзе, які напісаў да вялікага магістра 
ў 1433 г. з Полацка, ад Свідрыгайлы, куды прыйшоў не адзін30. У пасланні 
гаворыцца пра план Свідрыгайлы разам з інфлянцкімі рыцарамі ўдарыць па 
Літве, пра тое, што Вялікі Ноўгарад дапамог звергнутаму вялікаму князю 
грашыма, пра татараў і шмат іншага. Найбольш інфармацыйных пасланняў 
да Паўла Руздорфа зноў піша комтур Астэроды, які, між іншым, у адным з 
лістоў паведамляе, што Свідрыгайла з інфлянцкімі рыцарамі ўжо ў Літве, а 
да Жыгімонта Кейстутавіча ўвесь час прыходзіць падмога31, у наступным 
адзначае, што абодва князі (Свідрыгайла і Жыгімонт) з войскамі ўжо знахо-
дзяцца «ў полі» і пішуць адзін аднаму, выклікаючы на генеральную бітву32. 
Адзіны ліст Жыгімонта Кейстутавіча, пасланы вялікаму магістру, напісаны 
ў Троках ужо пасля Вількамірскай бітвы. Падпісаўшыся «вялікім князем 
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Літвы і Русі», ён паведамляе Паўлу Руздорфу пра перамогу, пра тое, што ў 
бітве загінулі нямецкія рыцары і сам інфлянцкі магістр33. 
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Н. С. Саверчанка 

КАЛЕКЦЫЯ ІНКУНАБУЛАЎ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ БЕЛАРУСІ 

Збор інкунабулаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (НББ) уключае 42 
першадрукі і ахоплівае храналагічны перыяд з 1470 па 1495 г. Гэта адносна 
невялікая колькасць, бо, паводле меркаванняў некаторых даследчыкаў, у 
XV ст. было надрукавана 13 000 назваў, ці 4 мільёны экземпляраў кніг1. 

Да сённяшняга часу згадкі аб выданнях XV ст. з калекцый бібліятэк 
краіны былі змешчаны толькі ў Зводным каталозе інкунабулаў, выдадзе-
ным у СССР2. Бібліяграфічныя звесткі аб інкунабулах Гродзенскага 
дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея знаходзяцца ў каталозе, вы-
дадзеным гэтай установай у 2003 г.3 Сёння рыхтуецца поўнае навуковае 
апісанне інкунабулаў для Зводнага каталога першадрукаў на Беларусі. 

Калекцыя інкунабулаў НББ складаецца: з 16 кніг, выдадзеных у 70-я гг. 
XV ст. (10 — нямецкія, 3 — італьянскія, 2 — французскія і 1 — швейцарская), 
12 — у 80-я (5 — нямецкія, 4 — італьянскія, 2 — швейцарскія і 1 — француз-
ская), 15 — у 90-я (4 — нямецкія, 7 — швейцарскія, 4 — італьянскія). 

У зборы НББ захоўваецца 19 кніг, якія выйшлі ў свет у 11 друкарнях ня-
мецкіх гарадоў — Аўгсбургу, Кёльне, Майнцы, Нюрнбергу, Спэеры, Ульму, 
Эслінгену. Сярод друкароў, выданні якіх знаходзяцца ў бібліятэцы, можна ад-
значыць такіх, як Антон Кобергер (Anton Koberger), Каспар Хохфедэр (Kaspar 
Hochfeder), Іаган Цайнер (Johann Zainer), Гюнтэр Цайнер (Gunter Zainer), 
Мікалай Готц (Nicolaus Gotz), Петэр Шофер (Peter Schoeffer). 

На тэрыторыі Беларусі захавалася 8 кніг А. Кобергера, аднаго з 
найбольш паспяховых выдаўцоў Германіі. Сем яго выданняў можна 
знайсці ў Нацыянальнай бібліятэцы, сярод іх Corpus iuris civilis. Codex 
Iustinianis (Nürnberg, 1488), Petrus Lombardus. Sententiarum libri IV 
(Nürnberg, 1481), Antonius Florentinus. Chronicon (Nürnberg, 1484), 
Shedel, Hartmann. Liber chronicarum (Nürnberg, 1493). 

Антон Кобергер адкрыў у Нюрнбергу друкарню ў 1471 г., а да канца 
70-х гг. яна была ўжо адной з самых буйных у Еўропе. Выданні, што вы-
пускаліся тут, прызначаліся тэолагам і прадстаўнікам адукаванай эліты. У 
другой яго друкарні ў Ліёне выходзіла пераважна юрыдычная літаратура. 
Усяго А. Кобергер надрукаваў 236 выданняў. Акрамя выдавецкай дзей-
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насці ён займаўся кніжным гандлем і вёў свой бізнес не толькі з нямецкімі 
гарадамі, але і з Парыжам, Міланам, Фларэнцыяй, Балонняй, Венецыяй, 
Ліёнам, Венай і Кракавам. Хутчэй за ўсё менавіта праз Кракаў кнігі 
А. Кобергера траплялі на тэрыторыю сярэднявечнай Беларусі. 

Выдадзеная ім Хроніка нюрнбергскага лекара і гуманіста Гартмана 
Шэдэля, адзін экземпляр якой захоўваецца ў НББ, — даволі амбіцыйнае 
выданне і лічыцца адной з лепшых кніг XV ст., выкананай дасканалай 
тэхнікай. Сам тэкст вылучаецца аб’ёмам і дакладнасцю матэрыяла, але 
аўтар не быў арыгінальным і застаўся верным сярэднявечнай традыцыі сус-
ветных хронік, якія традыцыйна складаліся з біблейскай і класічнай гісто-
рыі. Папулярнасць гэтай кнігі вызначаў не толькі змест, але і яе мастацкае 
афармленне, выкананае Міхаэлем Вальгемутам і Вільгельмам Плейдэнвур-
фам. У Хроніцы ўпершыню ў гісторыі друкаванай кнігі падаваліся звесткі аб 
выканаўцах дрэварытаў. У ілюстрацыйнай схеме кнігі выкарыстана склада-
ная вёрстка, якая выглядае даволі грувастка. Яна ўключае вялікія двайныя 
аркушы тапаграфічных планаў гарадоў, якія падзяляюць тэкст на розныя 
структурныя ўтварэнні, а таксама дрэварыты, раскіданыя ў тэксце. Харак-
тэрна для Хронікі і паўтарэнне гравюр з рознымі подпісамі. Так, 198 партрэ-
таў рымскіх пап выканана з 28 дошак, партрэты 224 каралёў — з 44, 69 роз-
ных аб’ектаў з выявамі гарадоў — з 22, 598 усіх ілюстрацый партрэтаў 
зроблена з 67 дошак4, а ўсяго ў кнізе паўтараецца 1164 дрэварыты. Для 1806 
ілюстрацый было зроблена толькі 645 арыгінальных дошак. Дзякуючы шы-
коўнаму афармленню і высокаму ўзроўню друкарскага майстэрства Хроніка 
з’яўляецца выдатным помнікам мастацтва кнігі. 

Вялікую цікавасць для сярэднявечнага еўрапейскага і беларускага чыта-
ча ўяўлялі выданні Іагана і Гюнтэра Цайнераў, якія, паводле некаторых звес-
так, вучыліся друкаваць у аднаго з самых выбітных выдаўцоў XV ст. Іагана 
Ментэліна. У фондзе Нацыянальнай бібліятэкі можна знайсці як кнігу Іагана 
Цайнера Astesanus. Summa de casibus conscientia (Strassburg, non post 1473), так 
і выданне Гюнтэра Цайнера Apollonius von Tyros. Historia Apollonii regis Tyri 
(Augsburg, 1471) — самы ранні з дакладна датаваных у фондзе аддзела рука-
пісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў экземляр папулярнага ў свой час грэчаскага 
рамана Апалонія Тырскага Historia Apollonii regis Tyri, першага перакладу 
твора на нямецкую мову. Ён убачыў свет у друкарні добра вядомага не толькі 
ў Германіі, але і далёка за яе межамі Гюнтэра Цайнера, які прыехаў у Аўгс-
бург у 1467 г. і стаўся не толькі першым у горадзе друкаром, але і першым, 
хто надрукаваў гравіраваныя ініцыялы і ілюстрацыі разам з тэкстам. Доўга 
лічылася, што абодва Цайнеры раней працавалі перапісчыкамі, але некаторыя 
факты сцвярджаюць, што Г. Цайнер не мог раней быць перапісчыкам, па-
колькі ў тыя часы ў Аўгсбургу пісары былі найбяднейшымі сярод рамеснікаў. 
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Справа ў тым, што дзеля заробку грошай перапіскай займаліся не толькі пра-
фесіяналы, але і сакратары, муніцыпальныя клеркі, натарыусы, укладаючы 
кантракты, тэстаменты і іншыя дакументы. Для прафесійнага ўжытку і вучо-
бы літаратуру перапісвалі выкладчыкі і студэнты. Вельмі часта на такую пра-
цу наймаліся абсалютна выпадковыя людзі, таму даход ад яе быў даволі ма-
лы. Тым не менш памер падаткаў, якія плаціў Цайнер з 1468 па 1478 г., свед-
чыць аб яго даволі высокім маёмасным стане. Як сцвярджаюць асобныя дас-
ледчыкі, хутчэй за ўсё раней ён займаўся мастацкай апрацоўкай металу. За час 
сваёй работы Г. Цайнер надрукаваў 36 тысяч кніг (каля 1000 выданняў). 

Выданне Herbarius Moguntiae impressus (Майнц, 1484), якое знаходзіцца 
ў фондзе НББ, раней належала нясвіжскай бібліятэцы князёў Радзівілаў. Яно 
з’яўляецца сведчаннем трыумфу першых друкаваных кніг, якія заваёўвалі геа-
графічную прастору не толькі на Захадзе, але і на Усходзе. Надрукаваў гэтую 
адметную кнігу нямецкі друкар Петэр Шофер, які ўнёс значны ўклад у развіц-
цё кнігадрукавання ў Еўропе. Ён скончыў Парыжскі універсітэт і лічыўся вы-
датным каліграфам. У 1450-х гг. П. Шофер абаснаваўся ў Майнцы і быў вуч-
нем і памочнікам у Гутэнберга, а затым, пасля яго разарэння, кампаньёнам 
другога знакамітага нямецкага друкара Іагана Фуста. Пасля смерці І. Фуста 
П. Шофер ажаніўся з яго дачкой і атрымаў у спадчыну друкарню. Згодна са 
знойдзеным спісам кніг, якія выйшлі з-пад яго прэсаў, Шофер быў вельмі пра-
цаздольным і пладавітым выдаўцом. За 50 гадоў працы ён выпусціў 253 вы-
данні. У асноўным гэта літургічныя кнігі, богаслужэбныя тэксты, місалы, а 
таксама кнігі па тэалогіі, юрыспрудэнцыі, філалогіі. Даследчык яго дзейнасці 
Гельмут Легман-Хаўпт у сваёй працы5 параўнаў усе рукапісныя запісы, зроб-
леныя рукой П. Шофера, яго першыя друкаваныя шрыфты, размаляваныя 
літары яго лістоў за 1449 г. і друкаваныя ініцыялы, якія ён зрабіў праз 50 га-
доў, і такім чынам прыйшоў да высновы, што П. Шофер перанёс свой рука-
пісны досвед у друкарскую практыку. Шрыфт яго выданняў пераважна тэкс-
тура ці гуманістычны. Толькі ў канцы сваёй кар’еры П. Шофер ужыў для не-
калькіх кніг бастарду, паколькі выданні прызначаліся шырокаму чытацкаму 
колу. Якраз прыкладам такога выдання з’яўляецца Herbarius — збор звестак 
аб лекавых якасцях раслін. Аўтар тэксту Гербарыя не названы, але мяркуецца, 
што гэта быў франкфурцкі доктар Іаган Вонекен фон Кубэ і што ініцыятарам 
выдання стаўся дэкан Майнцкага сабора Бернард фон Брэйдэнбах. Магчыма, 
што ён замовіў медыку скласці гербарый, выкарыстаўшы творы знакамітых 
дактароў старажытнасці і сярэднявечча. 

Гербарый утрымлівае 150 контурных гравюр, якія дапаўняюцца тлума-
чальным тэкстам. Кніга пабудавана выключна дакладна. Гравюры размешча-
ны ў верхняй частцы кожнай няцотнай старонкі, пад імі пачынаецца тэкст, які 
мае працяг на адвароце гэтай старонкі. Некаторыя ілюстрацыі ў кнізе Шофера 
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былі хутчэй за ўсё скапіраваны з рукапісных крыніц, але многія з іх замалёў-
валіся з натуры, што з’яўлялася незвычайным для таго часу. Усе гравюры 
змешчаны ў першым раздзеле кнігі, а ў другім раздзеле апісаны іншыя лека-
выя сродкі, якія атрымліваюць з садавіны, семя, каранёў, мінералаў, камянёў і 
ўключна цел жывёл. На жаль, прадмова ў экземпляры НББ адсутнічае. Але з 
іншых ацалелых экземпляраў вядома, што ў ёй паведамлялася аб прызначэнні 
кнігі людзям, якія не мелі сродкаў на аплату дактароў і лекаў, але маглі кары-
стацца травамі, што лёгка знайсці ў садах, лясах і лугах. Кніга была заўважана 
і яе адразу ж пачалі перавыдаваць у розных друкарнях. 

Італьянскі сярэднявечны друк прадстаўлены ў фондзе НББ пяццю 
друкарскімі цэнтрамі — Балоння, Венецыя, Рым, Трэвіза, Фларэнцыя — з 
11 друкарнямі. У італьянскай калекцыі НББ знаходзяцца такія сусветна 
вядомыя кнігі, як Rollewinck, Werner. Fasciculus temporum (Venezia, 1485) 
ці Dante Alighieri. La commedia (Firenze, 1481). Паколькі кнігадрукаванне ў 
Італіі XV ст. было справай пераважна іншаземцаў, якія заняліся перавы-
даннем твораў класічных аўтараў, на калафонах італьянскіх друкаў НББ 
можна ўбачыць такія імёны, як Мікалай Енсэн (Nicolaus Jensen), Эўхарый 
Сілбер (Eucharius Silber), Іаган Рубэус (Johannes Rubeus), Томас дэ Блавіс 
(Tomas de Blavis), Эрхард Ратольт (Erchardus Ratholt), Іаган фон Кёльн 
(Johann von Koln), Іаган Мантэн (Johann Manthen). З пералічаных з першай 
генерацыі італьянскіх друкароў выдзелім вучня Гутэнберга Н. Енсэна, 
кніга якога Gregorius IX, Papa. Decretales (Venezia, 1475) захоўваецца ў 
аддзеле рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў бібліятэкі. 

Кніга з фонду НББ Rollewinck, Werner. Fasciculus temporum (Venezia, 
1485), якая карысталася вялікай папулярнасцю ў Еўропе і ў ВКЛ, з’яўляецца 
ўзорам самастойнай працы яшчэ аднаго з прыезжых друкароў Італіі — Эр-
харда Ратольта, ураджэнца Аўгсбурга, сына аўгсбургскага сталяра і рэзчыка 
драўлянай скульптуры. Паміж 1471 і 1475 гг. ён працаваў у Нюрнбергу ў дру-
карні, заснаванай нямецкім матэматыкам Іаганам Мюлерам, больш вядомым 
як Рэгіёмантан. З 1475 г. Ратольт распачаў сваю справу ў Венецыі, а ў 1476 г. 
ён увёў у італьянскую кнігу арнаментаваную рамку, ініцыялы і першы по-
ўнасцю аформлены тытульны аркуш з назвай і годам выдання, імем аўтара і 
друкара. Паводле якасці выканання яго дэкаратыўнае майстэрства значна 
апярэджвала час. Ратольт клапаціўся аб прыгажосці і зручнасці шрыфтоў, та-
му спрасціў гатычную фрактуру і наблізіў яе да класічных форм італьянскай 
антыквы. У кнізе змешчаны 2 гравіраваныя ініцыялы і 65 дрэварытаў у тэкс-
це. Венецыянскія выданні Звязкі часоў каштоўныя тым, што змяшчаюць вы-
явы Венецыі, якія не паўтараюцца ў іншых выданнях гэтага твора. 

Прадстаўлены ў калекцыі НББ экземпляр Камедыі — адзін з 150 тысяч 
выданняў гэтага твора, якія выйшлі ў свет у XV ст. Да таго ж гэта першая 
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кніга, надрукаваная Міколам дэ Ларэнца ў родным горадзе паэта, і адно з са-
мых ранніх выданняў з гравюрамі на метале, якія так і не сталі папулярнымі 
да сярэдзіны XVI ст. Першым выданнем з медзярытамі лічыцца кніга гэтага ж 
друкара Bettinus. Monte Sancto di Dio (Florence, 1477). Гравюры ў выданні Ка-
медыі выкананы Мазо Фінічэры, майстрам школы Бача Балдыні, паводле ма-
люнкаў знакамітага мастака С. Батычэлі. Лічыцца, што мастаком былі зроб-
лены ілюстрацыі толькі да першых двух раздзелаў кнігі. У экземпляры НББ 
засталіся сляды ад клею і прэса на аркушах [225] з раздзела Purgatorio, а так-
сама на [331] з раздзела Paradiso, што дае нам падставы выказаць меркаванне 
аб магчымай наяўнасці гравюр на гэтых месцах да рэстаўрацыі кнігі. 

У НББ захоўваюцца папулярныя ў XV ст. выданні, якія прадстаўляюць 
швейцарскі горад Базель: Ambrosius, episcopus Mediolanensis. Opera (1492), 
Augustinus, Aurelius. Epistolae (1493), Bernardinus Senesis. Sermones de evan-
gelio æterno (ca 1490/1495), Gregorius I, Papa. Moralia sive Expositio in Iob 
(1496), Nider, Johannes. Præceptorium divinae legis sive Expositio decalogi (ca 
1470). Дзесяць экземпляраў швейцарскіх кніг, што знаходзяцца ў фондзе, 
былі выдадзены такімі вядомымі друкарамі, як Бертольд Рупель (Berthold 
Ruppel), Іаган Амербах (Johann Amerbach), Міхаэль Венслер (Michael Wens-
sler), Мікалай Кеслер (Nicolaus Kessler), Петэр Колікер (Peter Kollicker). 

Унікальная кніга Nider, Johannes. Præceptorium divinae legis sive 
Expositio decalog Бертольда Рупеля з Ханау (які адкрыў першую друкар-
ню ў Базелі не пазней за 1468 год) уваходзіць у склад калекцыі інкунабу-
лаў НББ. Базель быў універсітэцкім горадам і таму Б. Рупель выпускаў у 
свет пераважна вучэбную, навуковую і рэлігійную літаратуру. Мяркуец-
ца, што ён быў адным з работнікаў у І. Гутэнберга. Да 1471 г. у Базелі 
было надрукавана толькі 11 выданняў памерам у folio. У свеце налічва-
ецца ўсяго 16 назваў кніг, якія выйшлі з-пад прэсаў друкарні Рупеля. А 
такія адметныя экземпляры з фонду НББ, як Bernardinus Senesis. Sermo-
nes de evangelio aeterno, Gregorius I, Papa. Moralia sive Expositio in Iob ут-
рымліваюць першую ў Швейцарыі добра вядомую даследчыкам друкар-
скую марку Мікалая Кеслера, яшчэ аднаго знакамітага выдаўца XV ст. 

У калекцыі НББ прадстаўлены французскія выданні з друкарняў 
Іагана Ментэліна, Марціна Шота, Хейнрыха Грана, што размяшчаліся 
ў двух цэнтрах — Страсбургу і Агено (Haguenau). Самым вядомым ся-
род пералічаных быў Іаган Ментэлін, які нарадзіўся каля Майнца 
паміж 1420—1430 гг., а ў 1447 г. перасяліўся ў Страсбург. Ён быў за-
латапісцам, а гэта прафесія карысталася вялікім попытам у эпоху ру-
капіснай кнігі. Існуе меркаванне, што Ментэлін асвоіў друкарскую 
працу, выконваючы абавязкі ілюмінатара і каліграфа для Гутэнберга ці 
ў яго страсбургскі перыяд да 1450 г., ці пазней — у Майнцы. 
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Збор інкунабулаў НББ паводле зместу даволі разнастайны. Ён уклю-
чае біблейскія тэксты і каментарыі да іх, творы філосафаў — Аўгусціна 
Аўрэлія, Арыстоцеля, Пятра Ламбардскага, Плутарха, Фамы Аквінскага, 
Цыцэрона і інш., мастацкую літаратуру, юрыдычныя і гістарычныя працы. 

Мастацкая літаратура прадстаўлена Боскай камедыяй Дантэ Аліг’е-
ры і таксама ўжо згаданым раней грэчаскім раманам Гісторыя Апалонія, 
караля Тырскага. Пераклад на нямецкую мову гэтага рамана быў зроб-
лены нямецкім гуманістам Генрыхам Штайнгавелем, які вучыўся ў Вене 
і Падуі і атрымаў папулярнасць дакладнымі і якаснымі перакладамі ан-
тычных і італьянскіх твораў. 

Кнігі тэалагічнага зместу складаюць больш за палавіну ўсіх выдан-
няў — іх 30 экземпляраў. Гэта невыпадкова, таму што, па-першае, друкава-
ная кніга мусіла заваёўваць свайго чытача, які прызвычаіўся да багата арна-
ментаванага рукапіснага тэалагічнага ці літургічнага тэксту. Па-другое, мэ-
тай самых першых друкароў было перавыданне раней напісаных кніг, по-
пыт на якія заставаўся незадаволеным. Да таго ж перадрукоўка рукапісных 
тэкстаў была справай больш таннай і лёгкай, чым пошук новых аўтараў. 

У калекцыі НББ сярод найбольш значных першадрукаў можна вы-
дзеліць выданне Плутарха Vitae illustrum virorum (Venezia, 1491). Гэтая 
праца займае галоўнае месца ў яго творчасці. Тут змешчаны жыццяпіс 
знакамітых людзей Грэцыі і Рыма. Пры гэтым ён дае паралельную ха-
рактарыстыку грэчаскіх і рымскіх дзеячаў, падобных становішчам ці ха-
рактарамі, ацэньвае перш за ўсё маральны бок іх жыцця. Плутарх тут 
больш мараліст, чым гісторык. І калі да біяграфічных фактаў можна пас-
тавіцца насцярожана, дык нельга не ацаніць ужытыя аўтарам фрагменты 
твораў, што не захаваліся да нашых дзён. 

Яшчэ адзін значны твор збору НББ — Rollewinck, Werner. Fasciculus 
temporum (Звязка часоў) (Venezia, 1485). Гэта універсальная храналогія, 
якая працярпела шмат выданняў, а ў 1514 г. была дапоўнена Лінторыюсам 
і перавыдадзена. Асаблівую цікаўнасць уяўляюць змешчаныя на 64 арку-
шах звесткі аб пачатку кнігадрукавання (Artifices mira celeritate subtiliores 
solito sunt. Et impressores librorum multiplicant in terra. Надзвычай тонкае і 
цудоўнае рамяство, якое хутка памножыла колькасць друкаваных кніг у 
свеце). Калі ўлічыць, што друкарская справа з’явілася ў Італіі ў 1465 г., а ў 
Венецыі ў 1469 г., такое сцверджанне можна прызнаць адметным прадба-
чаннем і даволі дакладным назіраннем. Да нас дайшло трыццаць тры вы-
данні гэтага твора, і прызначаліся яны пераважна клірыкам, аб чым свед-
чыць лацінская мова большасці з іх і невялікая колькасць ілюстрацый. 

Адной з адметных кніг у калекцыі НББ з’яўляецца праца найвялікша-
га філосафа і вучонага антычнасці Арыстоцеля — De animalibus (Venezia, 
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1476). Гэта адзін з тых шчаслівых твораў, якія чыталіся на працягу стагод-
дзяў (напісаны ў 330-я гг. да н. э., ён выкарыстоўваўся нават у XVIII ст.). 
У зборы НББ захоўваюцца і іншыя каштоўныя кніжныя помнікі гуманіс-
тычнага Адраджэння з творамі антычных аўтараў. Сярод іх кніга з тракта-
тамі Марка Тулія Цыцэрона, старажытнарымскага аратара і палітыка, якая 
выдадзена ў Венецыі ў 1485 г. Cicero Marcus Tullius. De oratore etc. Тут 
змешчаны працы, якія адлюстроўваюць багаты вопыт антычнай рыторыкі 
і асабісты практычны досвед аўтара, што дае падставы лічыць кнігу вар-
тай увагі не толькі кнігазнаўцаў, але і гісторыкаў, літаратуразнаўцаў і мо-
ваведаў. Трактаты Аб красамоўстве, Аб аратары, Брут, Аратар сведчаць 
аб тым, што асноўную ўвагу ён удзяляе канкрэтнай асобе-аратару — ідэа-
лу антычнасці, чалавеку-грамадзяніну, чалавеку слова і справы, у якім ёсць 
як філасофская глыбіня ведаў, так і практычны навык дзеяння. Такі вобраз 
застаўся на стагоддзі ўвасабленнем антычнага гуманізму. 

Многія выданні ўтрымліваюць даволі аб’ёмныя гласарыі, аўтары якіх — 
вядомыя вучоныя гуманісты: Акурсій Фларэнтыйскі (Accursius Florentinus), 
Бернард Парменсій (Bernardus Parmensis), Хрыстафор Ландына (Christophorus 
Landinus), Амнібон Леаніцэн (Omnibonus Leonicenus). Сярод гэтых славутых 
асоб асабліва вылучаецца імя фларэнтыйца Хрыстафора Ландына, італьянска-
га філолага, юрысконсульта і літаратара, які, дзякуючы пратэкцыі Космы Ме-
дычы, вывучыў філасофію і паэтыку. Пазней ён з’яўляўся адным з самых уп-
лывовых членаў Акадэміі, выкладаў літаратуру ў фларэнтыйскім універсітэ-
це, унёс вялікі ўклад у адраджэнне італьянскай літаратуры. Хрыстафор Лан-
дына дасягнуў значных поспехаў у творчасці і яшчэ пры жыцці здабыў шы-
рокую вядомасць. Яго каментар да Камедыі Дантэ, напісанай і выдадзенай на 
італьянскай мове, лічыцца выдатным узорам літаратуразнаўчай працы. 

Пры апрацоўцы кніг высвятляліся не толькі дакладныя бібліяграфічныя 
даныя экземпляраў, але і гісторыя іх з’яўлення ў фондах. Тут неацэнную ролю 
выконваюць правененцыі, якія абавязкова ўваходзяць у парадыгму навуковай 
апрацоўкі выдання. У апісанне кнігі ўключаліся тры асноўныя групы праве-
ненцый паводле іх функцыянальна-эстэтычных прыкметаў6: надпісы, дэвізы і 
іншыя рукапісныя запісы; экслібрысы, ярлыкі, штампы і пячаткі; аправы з су-
перэкслібрысамі, манаграмамі і іншымі знешнімі прыкметамі ўладальніка. 

У працэсе вывучэння экземпляраў высветлілася наступнае: маргіналь-
ныя запісы, праўкі XV—XVI стст. чорным і чырвоным чарнілам маюць 40 
выданняў. Гэта пацвярджае, што яны правіліся перапісчыкамі-карэктара-
мі — першымі чытачамі кнігі. Ёсць маргіналіі XVI—XVII стст., якія свед-
чаць аб актыўным выкарыстанні экземпляра. Асабліва трэба адзначыць кні-
гу Herbarius Moguntiae impressus (Mainz, 1484), дзе назвы 150 лекавых рас-
лін запісаны чарнілам ад рукі па-польску ў XVIII ст. У чатырох выданнях 
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змешчаны рукапісныя глосы, прычым многія з іх рабіліся рознымі почырка-
мі, што падкрэслівае вельмі ўважлівае вывучэнне гэтага твора карыстальні-
камі, магчыма студэнтамі. Трэба адзначыць, што маргіналіі сярэднявечнага 
чытача адрозніваюцца ад сучасных: мы звычайна выражаем сваё стаўленне 
да прачытанага, наш продак стараўся дапоўніць аўтара ці каментатара для 
лепшага разумення сэнсу твора. Ва ўсіх кнігах ёсць паметы ранейшых біблі-
ятэк, 8 з іх утрымліваюць і ярлыкі з расстановачнымі шыфрамі, а 7 выдан-
няў прадавалася на аўкцыёне і маглі быць набыты грамадзянамі нашай краі-
ны. У 13 кнігах можна ўбачыць падкрэсліванні ў тэксце, а ў выданні Каме-
дыі Дантэ — паметы тыпу «спроба пяра». 15 выданняў раней належалі 
прыватным асобам, 4 адзінкі — уладальнікам з Германіі, 3 — з Польшчы, 
2 — з Расіі і па адной — з Англіі і Францыі. Навучальным, рэлігійным і 
іншым установам належала 11 кніг. З іх 8 — установам Германіі, 1 — 
Аўстрыі, 1 — Англіі і 1 — Нясвіжскай ардынацыі на Беларусі. Аправы 27 
кніг з’яўляюцца аўтэнтычнымі, прычым пяць з іх утрымліваюць фрагменты 
рукапісаў, а ў дзвюх рэстаўраваных захаваліся фрагменты скуры XV ст. На 
вечках чатырох выданняў змешчаны суперэкслібрысы. 

Збор інкунабулаў з кніжнай калекцыі НББ, з’яўляючыся гісторы-
ка-культурнай каштоўнасцю, служыць карыснай крыніцай для выву-
чэння сярэдневяковай гісторыі культуры Беларусі. 

Поўны рэестр інкунабулаў, што захоўваюцца ў НББ7 
AMBROSIUS, episcopus MEDIOLANENSIS. Opera. Basel : Johann 

Amerbach, 1492. T. 1—3. 268, 302, 290 f. (094/1022; 094/1023; 094/1024). 
ANSELMUS CANTUARIENSIS. Opera. [Basel : Johann Amerbach, 

Non post 1497]. 208 f. (094/3648). 
ANTONIUS FLORENTINUS. Chronicon. Nürnberg : Antonius Kober-

ger, 31 VII 1484. 260 f. (094/1027). 
APOLLONIUS von TYROS. Historia Apollonii regis Tyri. Augsburg : 

Gunter Zainer, 1471. 30 f. (094/1037). 
ARISTOTELES. De animalibus. Venezia : Johannes de Colonia et 
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І. А. Сынкова 

ІНКУНАБУЛЫ Ў ФОНДАХ ЦНБ НАН БЕЛАРУСІ 
Артыкул прысвечаны апісанню кніг першага этапу еўрапейскага 

кнігадрукарства (XV ст.), якія маюць найменне «інкунабулы» і з’яў-
ляюцца як гістарычнымі помнікамі, так і творамі мастацтва1. 

Пералічым агульныя рысы, характэрныя для вонкавага выгляду інку-
набулаў (першадрукаў). Значная колькасць першадрукаў выканана in-folio2. 
У многіх з іх адсутнічае звыклы для сучаснага чытача тытульны аркуш з 
выходнымі данымі (месца і час выдання, імя друкара). Ён з’яўляецца ў 
70-х гг. XV ст., але шырока распаўсюджваецца і ўкараняецца ў друкарскай 
практыцы толькі ў наступным стагоддзі. У многіх выпадках выходныя да-
ныя знаходзяцца ў канцы кнігі, у калафоне. Дата выхаду кнігі часта змяшчае 
не толькі год, але таксама месяц і дзень. Тэкст, як правіла, не мае абзацаў; з 
новага радка пачынаецца толькі новы раздзел. Усе гэтыя асаблівасці пер-
шадрукі атрымалі ў спадчыну ад рукапісных кніг Сярэднявечча, вонкавы 
выгляд якіх яны пераймалі. Падабенства ўзмацнялася яшчэ дзякуючы 
шматлікім рукапісным дадаткам. Ілюмінатары ўпісвалі маляўнічыя ініцыя-
лы, разрысоўвалі старонкі рознакаляровымі бардзюрамі і віньеткамі, афар-
боўвалі ад рукі надрукаваныя гравюры. Рубрыкатар вылучаў чырвонай фар-
бай новыя радкі і вялікія літары. Першыя кнігі друкаваліся гатычным 
шрыфтам, які быў у XV ст. прадстаўлены мноствам гатункаў. У некаторых 
краінах узнікалі свае нацыянальныя формы, але шрыфты адрозніваліся ў 
кожнага друкара і маглі быць індывідуальнымі для канкрэтнага выдання. 

На працягу XV ст. першадрукары паступова выпрацоўвалі прынцыпы і 
правілы новага мастацтва — мастацтва друкаванай кнігі. Інкунабулы захоў-
ваюць спецыфічныя рысы (шэраг своеасаблівых мастацкіх вартасцей нада-
юць ім цэласнасць мастацкага твору), якія адрозніваюць іх як ад рукапісных 
кніг Сярэднявечча, так і ад друкаваных кніг наступных стагоддзяў. Яны ма-
юць асобую арганічнасць і непаўторную выразнасць знешняга афармлення3. 

Калекцыя заходнееўрапейскіх старадрукаў у ЦНБ НАН Беларусі прад-
стаўлена чатырма інкунабуламі, якія выдадзены на тэрыторыі Свяшчэннай 
Рымскай імперыі, і адзіным, які выдадзены ў Італіі. Адзін з гэтых інкунабу-
лаў паходзіць са Страсбурга (другога горада пасля Майнца, дзе пачалося 
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развіццё друкарства). Ён даволі хутка зрабіўся буйным цэнтрам гэтай новай 
справы. У XV ст. тут працавала звыш за 20 умелых майстроў4. 

Страсбургскае выданне — гэта даволі папулярны ў познім Сярэдня-
веччы твор на лацінскай мове «Тлумачэнне божых службаў»5 Г. Дзюрана6. 

У гэтым творы разглядаецца структура царкоўнага будынка і яго ас-
нашчэнне, царкоўныя саны і адзенне святароў, парадак набажэнства, цар-
коўныя абрады і святы на працягу года, каляндарныя разлікі і г. д. Асаблі-
вая ўвага ў ім надаецца іх сімвалічнаму і містычнаму значэнню. Аўтар адз-
начае таксама важную ролю рэлігійнага мастацтва («карціны і аздабленні 
ў царкве — гэта грамата [літ. чытанне і пісьмо] для простых людзей», яны 
даюць магчымасць праз зрок далучыцца да разумення найвышэйшай 
ісціны7). Заслуга аўтара ў тым, што ён дакладна апісаў усе цырымоніі і аб-
рады. Кніга знайшла шырокае распаўсюджванне і была перакладзена на 
нацыянальныя мовы. З пачаткам кнігадрукавання яна была выдадзена ад-
ной з першых (Майнц, друкарня Фуста і Шофера, 1459 г.). На працягу 
другой паловы XV ст. яна друкавалася яшчэ некалькі разоў. 

Асобнік з фондаў акадэмічнай бібліятэкі быў выдадзены Г. Хусне-
рам8 у Страсбургу ў 1484 г. У гэтым выданні, як і ў большасці інкуна-
булаў, тытульны аркуш адсутнічае. Назва твора адзначана ў першым 
сказе, які знаходзіцца перад пралогам і выконвае ролю тытула («Incipit 
rationale divinorum officiorum Guilhelmi Minatensis Ecclesie episcope»). 
Выходныя звесткі знаходзяцца ў калафоне. Пераплёт больш позні: дош-
кі, абцягнутыя цёмна-карычневай пацёртай скурай з рэшткамі ціснен-
ня. На вечках захаваліся рэшткі металічных засцежак. Пераплёт вельмі 
пашкоджаны. На верхнім і ніжнім вечку «праглядваецца» арнамен-
тальная рамка, у цэнтры верхняга вечка — сляды суперэкслібрыса. 

Папера з вадзянымі знакамі здавальняючай захаванасці. Некаторыя 
аркушы падклееныя. Папера месцамі ў падцёках. Фаліяцыя лацінскімі 
лічбамі ў верхніх ражках аркушаў. Набор у дзве калонкі. Друк у адну 
фарбу гатычным шрыфтам. Выданне аздабляюць дзевяць намаляваных 
чырвонай фарбай ініцыялаў, якімі адкрываюцца прадмова і восемь кніг. 

Каля 50 рукапісных «ініцыялаў», напісаныя карычневым чарнілам, 
пачынаюць раздзелы, але значная колькасць ініцыялаў наогул адсутнічае 
(не намаляваны). Характар гэтых «аздабленняў» указвае на непрафесій-
насць выканаўцы, хутчэй за ўсё гэта было зроблена кімсьці з былых ула-
дальнікаў для зручнасці чытання. Вядома, што ў друкарнях ілюмінатары 
дэкарыравалі толькі частку тыражу. «Паколькі поўная разрысоўка кніг 
ініцыяламі каштавала дорага, то ў большасці экземпляраў, якія дайшлі да 
нашага часу, гэтыя белыя квадраты засталіся незапоўненымі…»9. Такім 
чынам, у продаж паступалі кнігі з рознай ступенню дэкаратыўнага афарм-
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лення. Часам на месцах для ініцыялаў ставіліся невялічкія літары (так зва-
ныя «рэпрэзентанты»), якія пісаліся для ілюмінатара ў якасці падказкі. 

На асобных аркушах чырвонай фарбай вылучаны вялікія літары (у ас-
ноўным на першых аркушах кніг). На першым аркушы маецца рукапісны 
запіс XVII ст.: «Набыта ў Казіміра Спачэўскага (?) 1635» і далей неразборлі-
ва. На палях многіх аркушаў знаходзяцца рукапісныя надпісы, некаторыя з 
іх абрэзаны, што сведчыць пра іх больш ранняе напісанне (да пераплёту). 

Кніга раней уваходзіла ў кнігазбор Радзівілаў. Аб гэтым сведчыць 
экслібрыс з ўнутранага боку верхняга вечка з выявай герба і надпісам 
«Biblioteka Ordynacji Nieswieskiej» і з такім жа абазначэннем авальная 
пячатка чырвонага колеру на аркушы 8а10. 

З друкарні Антона Кобергера11 ў Нюрнбергу выйшла ўпершыню ў 
1493 г. «Сусветная хроніка»12 Гартмана Шэдэля13. «Хроніка» Шэдэля, як і 
творы многіх іншых гісторыкаў гэтай эпохі, змешвае сярэдневяковыя і рэ-
несансныя рысы. У цэлым у ёй узнаўляецца традыцыйная гістарыясофская 
схема: развіццё грамадства разглядаецца ў лінейным руху ад стварэння Бо-
гам усяго існага да сучаснасці (г. зн. да канца XV ст.) з адзначаным у цьмя-
най перспектыве будучыні «канцом свету»; чалавечы род за гэты час пра-
ходзіць праз шэсць перыядаў («шэсць узростаў»), апошні — шосты перы-
яд — пачаўся з прыходам Хрыста і павінен скончыцца з яго «другім пры-
шэсцем» і Страшным Судом. Але ў гэтай кнізе Шэдэль таксама паведамляе 
пра выдатных сучасных вучоных і пра новыя геаграфічныя адкрыцці. 

Для гэтага твора характэрна надзвычай некрытычнае стаўленне да 
гістарычных крыніц. Як адзначаюць даследчыкі, «…у хроніцы Шэдэля 
ўзноўлены ўсе сярэднявечныя легенды, басні, усе забабоны, якія былі 
абвергнуты і асуджаны сучаснымі яму італьянскімі гуманістамі»14. 

У творы Г. Шэдэль надаў увагу гістарычнаму і геаграфічнаму 
апісанню Рэчы Паспалітай, якую ён называе «Сарматыя». Вялікае 
княства Літоўскае разам з Каралеўствам Польскім двойчы ўзгадва-
ецца ў тэксце (на арк. 279—280 і на ненумараваных укладных арку-
шах паміж 266 і 277 арк.). Пры апісанні тэрыторыі Сарматыі аўтар 
блытае інфармацыю з розных крыніц, і калі заходнія, паўднёвыя і 
паўночныя рубяжы дзяржавы пазначаюцца ў адпаведнасці з рэчаіс-
насцю, то ўсходнюю (не паўднёвую!) мяжу ён адносіць да Дона15. 
Шэдэль узгадвае і пра суровы клімат, і пра велізарныя лясы, у якіх 
ходзяць статкі «бізонаў». Паведамляючы пра розныя гістарычныя 
падзеі, ён больш клапаціўся аб займальнасці апавядання, чым аб 
правільнасці фактаў, і ў некаторых выпадках гэта не пазбаўлена 
пэўнай тэндэнцыйнасці. Так, напрыклад, Шэдэль даволі шмат месца 
адводзіць апавяданню пра тое, як стаў каралём польскi князь. Павод-
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ле версіі нямецкага гісторыка, Баляслаў, які правіў Польшчай у тыя часы, 
устроіў надзвычай шчодры і пышны прыём імператару Атону. Расчулены 
«веліччу душы» польскага валадара, галава Свяшчэннай Рымскай імперыі 
ўручыў гасціннаму гаспадару каралеўскія рэгаліі — скіпетр і карону. Такім 
чынам, нямецкі імператар выступае ў якасці «патрона» ў адносінах да поль-
скага караля. Палітычная падаплёка гэтага аповеду відавочна. Але калі су-
аднесці гэта з гістарычным фактам — абвяшчэннем сябе каралём, на якое 
адважыўся Баляслаў, то ўся цікавая гісторыя, якую расказаў Шэдэль, з’яў-
ляецца не чым іншым, як міфам. Абражаныя кпінамі італьянцаў з невуцтва і 
грубасці германскіх «варвараў», нямецкія гуманісты ўмацоўвалі свой пат-
рыятычны дух спецыфічнымі гістарычнымі «даследаваннямі». Г. Бебель у 
двух сваіх творах («Пра аўтахтоннасць немцаў», «Пра славу, старадаўнасць і 
дзеянні немцаў») не толькі абараняў ідэю культурнай незалежнасці немцаў ад 
рымлян, але даказваў уплыў немцаў на Рымскую імперыю і запэўніваў у па-
ходжанні многіх народаў ад нямецкага. Такія пасажы пацвярджаюць думку 
вядомага рэнесансазнаўцы П. Крыстэлера пра «рытарычны», г. зн. пера-
важна мастацкі, але не навуковы характар гуманістычнай гістарыяграфіі16. 

Трэба адзначыць, што менавіта ў выданні шэдэлеўскага твора ўпер-
шыню ў гісторыі кнігадрукарства былі пазначаны ў калафоне імёны мас-
такоў. «Хроніка» з яе 1809 гравюрамі стала самай багата ілюстраванай 
кнігай XV ст. Ілюстрацыі змяшчаюць біблейскія сюжэты ад стварэння 
свету, падзеі старажытнай гісторыі і шматлікія «партрэты». Асобнае мес-
ца займаюць выявы гарадоў, з якіх адны з’яўляюцца плодам фантазіі мас-
така, іншыя — аўтэнтычныя17. Ксілаграфіі (на дзвюх старонках) паказва-
юць многія месцы ў Еўропе і Азіі. Асабліва прыкметныя выявы нямецкіх 
гарадоў, якія, відавочна, былі зроблены на аснове замалёвак з натуры. 
Прыём шматзначнага выкарыстоўвання ілюстрацый шырока ўжываўся ў 
выданнях XV ст. «Хроніка» Шэдэля ставіць у гэтых адносінах рэкорд — з 
1809 гравюр гэтай кнігі 1164 з’яўляюцца паўторамі. Тытульны аркуш з 
гравюрай у асобніку з фондаў акадэмічнай бібліятэкі адсутнічае. 

У кнізе змешчаны дзве карты ў выглядзе ксілаграфій: карта свету і кар-
та Германіі. Апрача шматлікіх ксілаграфій выданне аздоблена гравюрнымі 
застаўкамі і намаляванымі чырвонай і сіняй фарбай адна- і двухкаляровымі 
ініцыяламі. Самы вялікі ініцыял (8,5×7,5 см) пачынае пралог. Рознакаляро-
вы ініцыял з ціснёнай залатой фольгай упрыгожвае аркуш 267. На некато-
рых аркушах знаходзяцца даволі вялікія двухкаляровыя ініцыялы (5×5 см) з 
запоўненай арнаментам унутранай прасторай і ўзорнымі адгалінаваннямі, 
якія адыходзяць на палі. Мноства больш простых ініцыялаў розных памераў 
на працягу ўсяго тэксту надаюць вонкаваму вобразу дэкаратыўнасць і пры-
гажосць. На першым аркушы гатычным пісьмом зроблены ад рукі надпіс, 
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пачатковая літара якога падобна да мудрагелістага ўзору: «Змест гэтага тво-
ра — кнігі хронік з фігурамі і выявамі ад пачатку свету» («Registrum huius 
operis libri cronicarum cum figuris et ymaginibus ab initio mundi»). 

Выходныя звесткі змешчаны ў калафоне. Але ў дадзеным выпад-
ку завяршальны запіс утрымлівае яшчэ інфармацыю пра мастакоў, якія 
працавалі над падрыхтоўкай шматлікіх гравюр гэтай кнігі, — Міхаэля 
Вальгемута і Вільгельма Плейдэнвурфа. 

Кніга мае мастацкі пераплёт у здавальняючым стане, але пазнейшы: 
кардон, абцягнуты цёмна-карычневай скурай з цісненнем у выглядзе двай-
ной рамкі па перыметру вечка — з тонкай пазалочанай лініі і арнаменталь-
най (меандр) рамкі, якая выканана блінтаваным цісненнем. На карашку так-
сама знаходзіцца цісненне (раслінны і геаметрычны арнамент) і выціснены 
золатам надпіс: «HARTMANNI // [SCH]EDELI // [CH]RONICON» і ўнізе 
«NUREMBERGE 1493». На форзацы — карычневая мармуровая папера. Па 
абрэзе крапленне чырвонага і карычневага колеру. 

Папера з вадзянымі знакамі здавальняючай захаванасці. Асоб-
ныя аркушы падклееныя. Папера месцамі ў падцёках і плямах. Пер-
шы аркуш, з якога пасля зместу пачынаецца асноўны тэкст кнігі, 
меншага за астатнія фармату. Друк у адну фарбу. Фаліяцыя ў верхніх 
ражках аркушаў. Пасля аркуша 266 маецца 5 ненумараваных. Тэкст 
набраны гатычным шрыфтам ў адну альбо дзве калонкі. 

Рукапісны запіс карычневым чарнілам на першым аркушы адно-
сіцца да XVI ст. (1555) і называе магчымае імя былога ўладальніка — 
Ліборый фон Брэдаў (Liborius von Bredow)18. На ўнутраным баку верх-
няга вечка — экслібрыс іншага былога ўладальніка — П. В. Губара. На 
старонках кнігі, асабліва на першых аркушах, знаходзяцца шматлікія 
рукапісныя надпісы карычневым чарнілам. 

Яшчэ адзін інкунабул акадэмічнага кнігазбору паходзіць з Любека19. 
Яго ажыццявіў С. Арндэс20. Любекская Біблія з’яўляецца выдатным пом-
нікам культуры XV ст. дзякуючы шэрагу асаблівасцей. Перш за ўсё нале-
жыць адзначыць, што гэта яшчэ адна спроба перакладу Бібліі на нямец-
кую мову (нягледзячы на забарону друкаваць Св. Пісанне на народных 
мовах), пра што паведамляецца ўжо на тытульным аркушы («in dudesck 
averghesettet»). Усяго на працягу XV ст. было падрыхтавана 14 выданняў 
на нямецкай мове21. Але пераклад Св. Пісання ў іх рабіўся не з яўрэйскага 
і грэчаскага арыгінала, а з Вульгаты, лацінскага перакладу, зробленага Іе-
ранімам паміж 390 і 405 гг. Згаданы «dudesck» быў стараніжненямецкім 
дыялектам, на якім размаўлялі на поўначы Германіі. Гэта акалічнасць аб-
мяжоўвала натуральным чынам распаўсюджванне дадзенага перакладу. 
Другая асаблівасць гэтага выдання Бібліі — наяўнасць тлумачэнняў зна-

90 І. А. Сынкова 
 

камітага французскага тэолага XIV ст., прафесара Парыжскага універсітэ-
та Мікалая дэ Ліра (Nikolaus de Lyra) (пам. у 1340 г.), які напісаў першы 
поўны звод каментарыяў да ўсіх кніг Старога і Новага Запаветаў. 

Любекская Біблія вядома сярод кнігазнаўцаў і бібліяфілаў як адзін 
з найбольш прыгожа ілюстраваных інкунабулаў («Па свайму мастац-
каму ўзроўню гравюры любекскай Бібліі належаць да ліку вышэйшых 
дасягненняў нямецкай кніжнай графікі»)22. Гравюры гэтага выдання 
былі падрыхтаваны, як мяркуецца, двума майстрамі. Большая частка 
гравюр выканана невядомым майстрам, якога абазначаюць «майстрам 
А» любекскага выдання Бібліі, які лічыцца адным з найлепшых гравё-
раў XV ст. На жаль, захоўваемы ў ЦНБ НАН Беларусі экземпляр паз-
баўлены ўсяго гэтага ў выніку варварскага абыходжання з ім. 

Мастацкі пераплёт зроблены не пазней за XVI ст.: дошкі, абцягнутыя 
светлай (свіной) скурай з блінтаваным цісненнем, захаваліся рэшткі ме-
талічных засцежак, на ражках вечкаў — металічныя накладкі. Цісненне 
вельмі цікавае, у выглядзе некалькіх арнаментальных рамак, адна ў адной; 
на некаторых з іх бачны рэльефныя профілі ў прамавугольных альбо 
круглых рамках. Прастору паміж рамкамі запаўняе ўзор. Пераплёт на гэты 
час знаходзіцца ў дрэнным стане і патрабуе кваліфікаванага рамонту. 

Папера з вадзянымі знакамі здавальняючай захаванасці, але мес-
цамі ў падцёках. Літарныя сігнатуры. Набор ў дзве калонкі. Друк у 
адну фарбу гатычным шрыфтам. 

Ад першапачатковага аздаблення кнігі захавалася ледзь за 1000 ксі-
лаграфічных ініцыялаў (у тым ліку пашкоджаныя) з 29 дошак, амаль усе 
афарбаваныя ад рукі. Ілюмінатар выкарыстоўваў некалькі фарбаў: чыр-
воную, жоўтую, зялёную і светла-карычневую. Размалявана неакуратна, 
месцамі фарба выходзіць за межы літары альбо рамкі ініцыяла. Унутра-
ная прастора ініцыяла пакрыта ўзором альбо выявамі твараў і фігур. Не-
каторыя іныцыялы з рознымі літарамі надрукаваны з адной дошкі, якая 
выкарыстоўвалася ў нармальным і ў перавернутым стане. 

На тытульным аркушы маецца рукапісны запіс гатычным пісьмом 
у некалькі радкоў (падобны да вершаў). Асобнік дэфектны. Поўнасцю 
адсутнічаюць больш за 70 аркушаў. Апроч таго, страчаны фрагменты 
больш за 200 аркушаў. 

Чацвёрты інкунабул з акадэмічнай калекцыі таксама знаходзіцца 
ў кепскім стане. Гэта твор на лацінскай мове венгерскага тэолага Пэл-
барта «Зорная карона благаславёнай Дзевы Марыі»23. Освальд Пэлбарт 
(з Тэмэсвара) (XV—XVI ст.), францысканец, славуты прапаведнік, які 
напісаў шмат твораў у выглядзе збору казанняў. Усе яны былі неадна-
разова выдадзены ўжо ў XV ст. Першае выданне «Зорнай кароны» 
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з’явілася ў Страсбургу ў 1496 г. Але асобнік з кнігазбору акадэмічнай 
бібліятэкі, магчыма, быў надрукаваны ў Гагенау ў 1498 г. 

Пераплёт у дадзеным асобніку адсутнічае. Захаванасць тэксту дрэн-
ная. Экземпляр дэфектны; першы і апошнія аркушы страчаны. Папера з 
вадзянымі знакамі вельмі пашкоджана, але аркушы рэстаўрыраваны. На-
бор ў дзве калонкі. 

Друк у адну фарбу гатычным шрыфтам (ратондай). Выданне аздабля-
ецца ксілаграфічнымі ініцыяламі разнастайных форм і памераў (з 66 до-
шак). Ініцыялы змяшчаюцца ў квадратных рамках і з’яўляюцца светлымі 
літарамі на чорным фоне. Самі літары даволі простай формы, часам з не-
вялікімі завіткамі, але так, што літара лёгка ўспрымаецца, мае простую і яс-
ную форму. Ініцыялы аздоблены выявамі жывёл, часам фантастычных (на-
прыклад, дракон, які згінаецца ў літару «S»), кветак. На пачатку тэксту — 
пустое месца (вышынёй у 7 радкоў, 3×3 см) для вялікага ініцыяла, які паві-
нен быў быць намаляваны. Сустракаецца яшчэ некалькі пустых месцаў для 
ініцыялаў меншага памеру (прычыны гэтага былі выказаны раней). На не-
каторых аркушах захаваліся рукапісныя запісы карычневым чарнілам. 

Італьянскі інкунабул з фондаў акадэмічнай бібліятэкі быў выдадзены ў 
Балонні. Ён быў надрукаваны Джакопам з Рагацоні (Jacobus de Ragazonibus) 
у 1495 г. для выдаўца Бенедыкта Бранёлі (Benedictus Brognolus). Гэта твор 
на лацінскай мове Дыягена Лаэрцкага «Жыццё і погляды выдатных філоса-
фаў»24. Выходныя звесткі знаходзяцца ў калафоне. 

Экземпляр з фондаў ЦНБ НАН Беларусі мае мастацкі пераплёт (пазней-
шы) здавальняючай захаванасці: кардон, абцягнуты цёмна-карычневай ску-
рай, пашкоджанай на ніжнім вечку. Спінка пераплёту аздоблена залатым ціс-
неннем і мае выцісненыя золатам надпісы: «DIOG. // LAERT.» і «BONO[N] // 
1495». На форзацы — белая папера. Абрэз пафарбаваны ў чырвоны крап. 

Папера з вадзянымі знакамі здавальняючай захаванасці, толькі мес-
цамі ў падцёках. Некалькі апошніх аркушаў падклееныя. Фаліяцыя пазна-
чана ў верхніх ражках аркушаў; маюцца памылкі. Сігнатуры літарныя. 

Друк у адну фарбу шрыфтам антыква. Гэта невыпадкова, бо шрыфт, як 
адзін са сродкаў знешняга афармлення тэксту, знаходзіцца ў поўнай адпа-
веднасці са зместам кнігі. Гарманічнае ўзгадненне формы і зместу з’явілася 
адным з асноўных правіл у эстэтыцы рэнесанснага гуманізму. Для антыч-
ных твораў яшчэ ў рукапіснай гуманістычнай кнізе ў канцы XV ст. у Італіі 
быў распрацаваны новы шрыфт — антыква, які павінен быў зрокава вы-
разіць іншы духоўны змест. За аснову быў узяты рукапісны шрыфт VIII—
IX стст. — каралінгскі мінускул, які быў дапоўнены вялікімі літарамі (маю-
скул), якія ўзыходзілі да манументальных старажытнарымскіх надпісаў. 

92 І. А. Сынкова 
 

Гэта выданне ўпрыгожана толькі адным ксілаграфічным ініцыялам, які 
адкрывае першую кнігу. Некалькі аркушаў маюць напісаныя чорным чарні-
лам буквы замест ініцыялаў. У шмат якіх выпадках ініцыялы наогул ад-
сутнічаюць. На першым аркушы наклейкай, відавочна, утойваецца пячатка. 

Такім чынам, інкунабулы з фондаў Цэнтральнай навуковай біб-
ліятэкі НАН Беларусі добра дэманструюць усе вызначаныя, уласці-
выя першадрукам асаблівасці і, акрамя таго, маюць свае індывідуаль-
ныя рысы, якія робяць кожны асобнік унікальным. 
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Дз. В. Лісейчыкаў  

ВІЗІТЫ І ІНВЕНТАРЫ УНІЯЦКІХ ХРАМАЎ БЕЛАРУСІ 
ЯК КРЫНІЦА ПА ГІСТОРЫІ ШТОДЗЁННАСЦІ 

(ПАВОДЛЕ МАТЭРЫЯЛАЎ НГАБ) 
У артыкуле мы разгледзім найбольш інфарматыўныя для распра-

цоўкі гісторыі штодзённасці на Беларусі крыніцы — інвентары і візіты 
(інвентары, якія складаліся ў час правядзення планавай праверкі (візі-
тацыі) уніяцкіх храмаў. Працы па дадзенаму накірунку даследаванняў, 
якія з’явіліся ў апошні час, не абапіраюцца на першакрыніцы1. Най-
больш грунтоўныя працы па царкоўнай штодзённасці на Беларусі ад-
носяцца да канца XIX — пачатку XX ст.2 Карыснымі для распрацоўкі 
гэтага накірунку адзначаны некаторыя археаграфічныя публікацыі3. 

Складанне візітаў і інвентароў было ў царкоўным жыцці Беларусі з’явай 
сістэматычнай, нават планавай4. Мелі месца візітацыі двух тыпаў: генераль-
ныя і дэканскія. Для правядзення генеральнай візітацыі епіскап прызначаў 
адмысловага чалавека. Ім мог быць і звычайны парах — парафіяльны святар. 
Так, у 1763 г. тураўскі епіскап Антанін Младоўскі абраў на ролю візітатара 
Лагойшчыны і Мядзельшчыны бягомльскага параха Рыгора Песляка5. У да-
памогу візітатару даваўся пісар, які і занатоўваў вынікі праверкі на паперу. 

Адбываліся і звычайныя, амаль штогадовыя, рэвізіі ў межах дэкана-
та. Іх плён мог зводзіцца ўсяго да некалькіх радкоў — пацвярджэнне ста-
рой візіты. Таксама маглі заносіцца толькі новапрыдбаныя альбо страча-
ныя рэчы. Дэканскія праверкі не былі такімі строгімі, як генеральныя, і 
рэвізуемыя святары падчас самі рыхтавалі пратаколы агляду. 
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Перыядычнасць правядзення не была ўстаноўленай дакладна, але 
прыблізныя лічбы можна назваць. Напрыклад, Лахвянская царква ў 
Наваградскім павеце за перыяд 1745—1784 гг. падлегла 7 генеральным 
і 18 дэканскім візітацыям6. 

На практыцы правядзенню візітацый заміналі бясконцыя войны, якія 
адбываліся на тэрыторыі ВКЛ, і варожасць паміж землеўласнікамі, на 
чыіх землях знаходзіліся цэрквы. Акрамя таго, у сувязі з тым, што ў 
1772 г. частка полацкай архіепархіі разам з асяродкам, Полацкам, апыну-
лася ў складзе Расійскай імперыі, гэта значна ўскладніла перамяшчэнне 
візітатараў. Яшчэ існавалі і пэўныя прыродныя перашкоды, як, напрык-
лад, знакамітыя палескія балоты, якія зачынялі доступ да шэрагу цэркваў 
на працягу цёплай часткі года. Такі стан адбіўся і ў крыніцах царквы роз-
ных рэгіёнаў Беларусі, прадстаўленых ў візітах колькасна нераўнамерна. 

Акты генеральных візітацый беларускіх уніяцкіх храмаў, якія захоўва-
юцца ў НГАБ, ахопліваюць храналагічны перыяд з 1680 па 1839 г. Каля 
90% з іх складзены на польскай мове7, невялікая частка (пераважна за 
30-я гг. ХІХ ст.) — па-расійску і адзінкавыя асобнікі8 — па-старабеларуску. 
Варта адзначыць, што візіты і інвентары уніяцкіх храмаў, якія захоўваюцца 
ў НГАБ, не ахопліваюць ўсіх уніяцкіх цэркваў Беларусі. Найбольш поўна 
прадстаўлены апісанні цэркваў на тэрыторыі былой Мінскай губ. 

У асноўнай сваёй масе візіты і інвентары сшываліся ў адмысло-
выя кнігі. Яны ўяўлялі сабой кардонную вокладку з пераплётам, ума-
цаваным скурай. Папера кнігі — белая альбо блакітная з філігранямі. 
Такія кнігі аб’ядноўвалі ў сабе апісанне цэркваў аднаго ці некалькіх 
дэканатаў (у XVII ст. пратапопій) за вызначаны год (гл. Дадатак). 

Акрамя гэтага, адзінкава візіты і інвентары могуць сустракацца 
ў фондах кансісторый, дэканатаў альбо цэркваў. За невялiкім выклю-
чэннем, яны дублююць даныя з названых кніг. 

Візіты і інвентары уніяцкіх храмаў з’яўляюцца адной з галоўных 
крыніц пры вывучэнні гісторыі царкоўнай штодзённасці. Як правіла, 
яны складаліся паводле дакладна ўсталяванага ўзору, што можа значна 
аблегчыць сістэматызацыю матэрыяла для сённяшняга даследчыка. 

На тытульны аркуш заносілася, паводле чыёй «волі і загаду» 
прызначаецца візітацыя. У генеральнай гэта было прозвішча тагачас-
нага епіскапа, у дэканскай — дэкана. Далей адзначалася асоба, пры-
значаная на пасаду візітатара, і час прызначэння9. 

Звычайна візіта складалася з наступных раздзелаў: 
Царкоўнае начынне (магчымы польскі варыянт — «ołtarze»). У 

большасці уніяцкіх храмаў у XVIII ст. паводле каталіцкай абраднасці 
акрамя галоўнага ўзводзіліся бакавыя алтары. У 30-х гг. ХІХ ст. яны 
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былі знішчаны. Раздзел утрымлівае звесткі пра алтары, абразы, кан-
дэлябры, свечкі, крыжы і дараносіцы. 

Вырабы са срэбра, волава, медзі і бронзы. Пералік азначаных 
вырабаў: крыжыкі, кубкі, дыскасы, алтаровыя званочкі (атрыбут ка-
таліцкай абраднасці), кадзільніцы, ёмістасці для святога алею і інш. 
Паказальнік асаблівай раскошы — пазалочаныя срэбныя прадметы. 

Кнігі. Пералік выданняў з царкоўнай бібліятэкі альбо з асабістага кні-
газбору святара. Падчас складаўся з некалькіх дзесяткаў пазіцый. Гэта ру-
капісныя і друкаваныя псалтыры, трэбнікі, вялікія і малыя мшалы, актоіхі, 
евангеллі і вытрымкі з іх, апосталы, катэхізісы і інш. У некаторых візітах 
падавалася месца і год выдання. Пэўную цікавасць уяўляюць пералікі альбо 
апісанні рукапісных кніг, як, напрыклад, знакамітага Мсціжскага евангелля 
XIII—XIV стст.10, якое да 20-х гг. ХІХ ст. захоўвалася ў Юр’еўскай царкве 
м. Мсціж Барысаўскага пав. 

Асобна адзначана наяўнасць кнігі запісаў хрышчэнняў, шлюбаў 
і пахаванняў у парафіі і год, з якога яна вядзецца. 

Святарская вопратка і літургічны рэквізіт (магчымы варыянт 
apparamenta альбо apparencya processyonalna). Апісанне адзення і 
матэрыялу, з якога яно пашыта — колер, памеры (вялiкi, малы, з ру-
кавамi i г. д.), стан, колькасць. Сюды ж таксама заносілася інфарма-
цыя пра ўсе вырабы з тканіны: рушнікі для выцірання рук святара, 
харугвы, накрыўкі на алтары і святыя дары і інш. 

Апісанне царкоўнага будынку. Ці не самая важная крыніца для 
рэканструкцыі знешняга выгляду царквы. Адзначаны памеры будынку 
(у адзінкавых выпадках нават малюнкі11), матэрыял, з якога ўзведзены 
сцены, насцелена падлога, накрыты дах. Занесены колькасць і размяш-
чэнне дзвярэй, акон, лавак (паводле каталіцкай абраднасці), хароў і інш. 
Пры некаторых храмах — апісанне цвінтароў і іх агароджы. 

Апісанне парафіі. У больш ранніх візітах і інвентарах проста пераліч-
валіся назвы вёсак, жыхары якіх былі прыпісаны да царквы. У пазнейшых 
дакументах пазначалася колькасць прыхаджанаў з улікам полавай прына-
лежнасці, узросту (здольных хадзіць на споведзь ці не). Калі пры царкве ме-
лася брацтва, запісвалася ягоная назва, прывілеі, правы (звычайна дазволе-
ная колькасць сычэння мёду і вырабу воску на патрэбы царквы12). 

Цікавымі звесткамі можа быць адлегласць (у мілях) ад асобных 
вёсак да парафіяльнай царквы, стан дарог і магчымасць беспераш-
коднага доступу. Гэта асабліва тычылася палескіх вёсак, што зна-
ходзіліся на балотных выспах і жыхары якіх на працягу некалькіх 
месяцаў на год былі пазбаўлены магчымасці прысутнічаць на служ-
бах, а таксама хрысціць дзяцей і адпяваць нябожчыкаў. 
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Царкоўныя дакументы. Раздзел уяўляе хутчэй краязнаўчую каш-
тоўнасць, паколькі складаецца з пераліку большай часткай страчаных 
дакументаў (аж да XVI ст.) пра заснаванне царквы, на права валодання 
зямельнымі надзеламі i капiталам (фундушамі), прыгоннымі сялянамі. 
На падставе гэтых звестак можна вызначыць год заснавання царквы і 
імя яе фундатара. Для гісторыка штодзённасці могуць быць карыснымі 
звесткі пра прадукты харчавання, якія сяляне аддавалі свайму параху, 
пра віды прац, якія яны выконвалі на святарскім двары. 

Калі ў царкоўным архіве былі копіі ранейшых візітацый — даваўся іх 
поўны пералік. Заадно візітатар мог пракантраляваць, ці выканаў святар рэ-
камендацыі папярэдніх праверак. Часам нядобрасумленныя парахі спецы-
яльна знішчалі такую інфармацыю. Так, у 1782 г. святар Сітніцкай царквы 
(Наваградскі павет) Лявон Радакоўскі забраў з царквы ўсю дакументацыю 
папярэдніх візітацый і надзейна схаваў яе13. Настолькі надзейна, што забыў 
месца. Праз два гады ён прыгадаў схованку і «адшукаў» страчанае. Але па-
колькі сховішча было «blisko zemi»14 (магчыма, і ў самой зямлі) — паперы 
згнілі. Візітатар здолеў разабраць усяго некалькі дат і подпісаў. 

Святар і ягоная рэзідэнцыя. Раздзел, які з’яўляецца найбольш 
інфарматыўным для даследчыка штодзённасці. Ён апісвае знешні вы-
гляд гаспадарчых і плебанальных пабудоваў святара. Адзначаны матэ-
рыял, з якога ўзведзены сцены, накрыты дах, спосаб ацяплення памяш-
канняў («хата белая» альбо «хата чорная»15), колькасць пакояў і акон у 
іх. Пра паходжанне і багацце святара могуць гаварыць архітэктурныя 
асаблівасці: «шляхецкі» галоўны ўваход — з навесам і калонамі — аль-
бо просты. Другім атрыбутам шляхецкасці магла быць наяўнасць гана-
ровай брамы замест звычайных варот. Пра заможнасць парафіі можа 
сведчыць і печ у пакоях плябаніі — цагляная альбо кафляная. 

У некаторых візітах16 адводзіўся адмысловы падраздзел для вызна-
чэння прыбытковасці фундуша, т. зв. taxa beneficii. Тут у грашовым экві-
валенце (у злотых) падаваўся сярэднегадавы прыбытак святара. Гэта да-
паможа класіфікаваць парафіі паводле прэстыжнасці. 

У рэдкіх выпадках можна сустрэць апісанне асабістай маёмасці 
святара17. Такія занатоўкі мелі месца пры перадачы парафіі святаром 
(ці спадкаемцамі святара-нябожчыка) свайму наступніку. Пры пра-
вядзенні генеральнай візітацыі яны апускаліся. Тут можна адшукаць 
інфармацыю пра такія цікавыя моманты, як транспарт святара (вазы, 
брычкі, сані), хатні і прамысловы посуд, мэбля і каштоўныя рэчы з 
ліку хатняга ўбранства — гадзіннікі, абразы і інш. 

Раздзел утрымлівае інфармацыю і пра парафіяльнага святара. 
Пазначаны ягонае імя, прозвішча, узрост, адукацыя (якую духоўную 
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вучэльню скончыў), год хіратанізацыі (высвячэння ў сан), год пры-
значэння на пасаду параха, склад сям’ і і інш. 

Калі да храма былі прыпісаны капліцы альбо могілкавыя цэрквы — яны 
апісваліся ў асобным раздзеле. Ён ёсць у 10—15% візітаў і можа сведчыць пра 
некаторыя асаблівасці парафіі. Напрыклад, у 1784 г. у в. Дзяніскавічы Нава-
градскага пав. прыхаджане мясцовай Петрапаўлаўскай царквы аддавалі пера-
вагу невялікай Успенскай каплічцы, што знаходзілася сярод лесу, ва ўрочыш-
чы «Збійскі Бор»18. Хутчэй за ўсё капліца была заснавана на месцы былога 
паганскага капішча. І гэтае месца па-ранейшаму заставалася аб’ектам пакла-
нення сялян, якія з меншай ахвотай наведвалі царкву ва ўласнай вёсцы. 

Вынікі. У канцы запісу візітатар падводзіў вынікі праверкі: адз-
начаў маральныя якасці святара, ягоную дбайнасць і адпаведнасць 
займаемай пасадзе. Асобна пералічваў слабыя месцы ў вядзенні гас-
падаркі, службе ў царкве, вядзенні асветніцкай працы з прыхаджана-
мі і іх дзецьмі. Даваў заключэнне аб стане царкоўных і плебанальных 
будынкаў (калі трэба — хадайнічаў аб іх рамонце). Прыводзіўся спіс 
таго, пра што трэба паклапаціцца параху да наступнай візітацыі. 

У дадатку пералічаны назвы, крайнія даты і архіўныя шыфры адзі-
нак захоўвання НГАБ, якія ўтрымліваюць кнігі візітаў і інвентароў уні-
яцкіх храмаў. Адзінкі захоўвання падаюцца ў храналагічным парадку. 

Дадатак 
Візіты і інвентары уніяцкіх храмаў Беларусі, 

якія захоўваюцца ў фондах НГАБ19 

Ф. 136 «Мінская [праваслаўная] духоўная кансісторыя» 

Назва адзінкі захоўвання Крайнія даты Архіўны шыфр 
Візіты цэркваў Наваградскай, Мінскай, Баб-
руйскай, Барысаўскай, Нясвіжскай, Клец-
кай, Лагойскай і Цырынскай пратапопій 

1680—1682 
Воп. 1. 
Спр. 42042 

Візіты цэркваў Лагойскага і Мядзельскага 
дэканатаў 

1763 
Воп. 1. 
Спр. 41235 

Візіты цэркваў Бабруйскага і Рэчыцкага пав. 
1764 

Воп. 1. 
Спр. 41268 

Візіты цэркваў Рагачоўскага дэканата 1764, 
1780—1781 

Воп. 1. 
Спр. 41078 

Візіты цэркваў Пухавіцкага дэканата 
1774 

Воп. 1. 
Спр. 41239 

Візіты цэркваў Бабруйскага, Мазырскага 
i Рэчыцкага пав. 

1776—1778 
Воп. 1. 
Спр. 41240 
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Візіты цэркваў Блоньскага i Пухавiцкага 
дэканатаў 

1783 
Воп. 1. 
Спр. 41285 

Візіты цэркваў Лагойскага дэканата 
1784 

Воп. 1. 
Спр. 41290 

Візіты цэркваў Бабруйскага, Рагачоўскага 
i Рэчыцкага пав. 

1784 
Воп. 1. 
Спр. 41241 

Візіты цэркваў Бабруйскага дэканата 
1792 

Воп. 1. 
Спр. 41268 

Візіты цэркваў Мiнскага дэканата 
1792—1793 

Воп. 1. 
Спр. 41245 

Візіты цэркваў Лiдскага, Мазырскага, Пiн-
скага i Рэчыцкага пав. 

1792 
Воп. 1. 
Спр. 41244 

Візіты цэркваў Цырынскага дэканата 
1793 

Воп. 1. 
Спр. 41248 

Візіты цэркваў Пiнскага i Мазырскага пав. 
1799 

Воп. 1. 
Спр. 41247 

Візіты цэркваў Барысаўскага дэканата 
1806 

Воп. 1. 
Спр. 41254 

Візіты цэркваў Ашмянскага, Бабруйска-
га, Барысаўскага, Iгуменскага, Мiнскага i 
Свянцянскага пав. 

1819 
Воп. 1. 
Спр. 41256 

Візіты цэркваў Слуцкага i Пiнскага пав. 
1819 

Воп. 1. 
Спр. 41258 

Візіты цэркваў Мазырскага i Рэчыцкага пав. 
1819—1820 

Воп. 1. 
Спр. 41259 

Візіты цэркваў Iгуменскага пав. 
1823 

Воп. 1. 
Спр. 41262 

Візіты цэркваў Забярэзiнска-Барысаўскага 
дэканата 

1825 
Воп. 1. 
Спр. 41264 

Візіты цэркваў Бабруйскага дэканата 
1828 

Воп. 1. 
Спр. 41265 

Візіты цэркваў Блоньскага дэканата 
1828 

Воп. 1. 
Спр. 41266 

Ф. 937 «Мінская рымска-каталіцкая кансісторыя»20 

Інвентары цэркваў Мінскага дэканата 1800 Воп. 1. Спр. 4 

Ф. 1234 «Ігуменскі дэканат Мінскай рымска-каталіцкай епархіі» 

Візіты цэркваў Мінскага пав. 1766 Воп. 1. Спр. 9 
Візіты цэркваў Мінскага пав. 1792 Воп. 1. Спр. 5 
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Візіты цэркваў Ігуменскага пав. 1800 Воп. 1. Спр. 1 
Візіты цэркваў Барысаўскага пав. 1818 Воп. 1. Спр. 2 

Ф. 1245 «Рагачоўскі духоўны дэканат Мінскай епархіі» 

Візіты цэркваў Рагачоўскага дэканата 1792 Воп. 1. Спр. 1 

Ф. 1299 «Глускі дэканат Мінскай рымска-каталіцкай епархіі» 

Візіты цэркваў Глускага дэканата 1791 Воп. 1. Спр. 2 
Візіты цэркваў Глускага дэканата 1792 Воп. 1. Спр. 1 

Ф. 1781 «Магілёўская рымска-каталіцкая кансісторыя Сінода» 

Візіты цэркваў Мінскага пав. 
1796—1797 

Воп. 24. 
Спр. 256. 

Візіты цэркваў Бешанковіцкага, Задзвінскага, 
Веліжскага, Веляшкоўскага, Мікулінскага і 
Віцебскага дэканатаў 

1822 
Воп. 26. 
Спр. 1410 

Ф. 3245 «Беларуская грэка-уніяцкая духоўная кансісторыя г. Полацка» 

Візіты і інвентары цэркваў Барысаўскага пав. 1741—1754 Воп. 8. Спр. 1 
Візіты і інвентары цэркваў Клецкага і 
Няс-віжскага дэканатаў 

1784 Воп. 7. Спр. 3 

Візіты і інвентары цэркваў Iгуменскага пав. 1818 Воп. 5. Спр. 5 
Візіты і інвентары цэркваў Мiнскага пав. 1818 Воп. 5. Спр. 24 
Візіты і інвентары цэркваў Барысаўскага 
i Рэчыцкага пав. 

1830 Воп. 3. Спр. 1 
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А. В. Стэфановіч 

А. В. Стефанович 

ЭКСЛИБРИСЫ КНЯЗЕЙ РАДЗИВИЛЛОВ 
В КНИЖНЫХ СОБРАНИЯХ НЕСВИЖСКОЙ ОРДИНАЦИИ 

На протяжении всей истории существования Несвижской ординат-
ской библиотеки, начиная с XVI по 40-е гг. XX в., в ее фондах вместе с 
уникальными книгами хранились и многочисленные художественно 
оформленные книжные знаки — экслибрисы (от лат. ex-libris — из книг). 
Сохранились многочисленные экслибрисы на книгах в фондах библиотек 
Беларуси, России, Литвы, Польши, Финляндии, Украины. Целостное опи-
сание и исследование экслибрисов в коллекциях Несвижской ординации 
Радзивиллов сегодня отсутствует. 

Практически все родственные ветви Радзивиллов (Гоняндзко-Мядель-
ская ветвь, основанная Радзивиллом Николаем II (1470—1521) [20, с. 316]; 
Несвижско-Оликская ветвь, основанная от Яна Радзивилла (1474—
1522) [21, с. 191], Биржанско-Дубинская ветвь, основанная от Юрия 
Радзивилла (1480—1541) [22, с. 225]), использовали экслибрисы. Это 
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способствовало учету частновладельческих книжных собраний и от-
личало их от уже существующих. 

 
 

Рис. 1 Рис. 2 
  

 

 

Рис. 3 Рис. 4 
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Рис. 5 Рис. 6 

 

 
Рис. 7 
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Рис. 8  Рис. 9 

 

 

 

 

Рис. 10  Рис. 11 
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Рис. 12  Рис. 13 
 

 

 

 
Рис. 14  Рис. 15 
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Рис. 16  Рис. 17 
 

 

 

Рис. 18  
  

 

 

 
Рис. 19  Рис. 20 

Радзивиллы были потомственными библиофилами и часто при-
обретали интересующие их книги в Западной Европе. В основном 
это были книги из западноевропейских типографий. Скорее всего 
там они заказывали и книжные переплеты, на которых ставили су-
перэкслибрисы (рис. 14). Такие издания по внешнему виду очень от-
личались от традиционных переплетов. Это были библиофильские 
издания, имевшие и экслибрис, и суперэкслибрис [13, с. 1]. 
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Первое упоминание о экслибрисе Несвижской ординации мы нахо-
дим в рукописном инвентарном каталоге — реестре 1651 г. Несвижской 
библиотеки [25, с. 65]. С этого момента и на протяжении всей истории 
существования Несвижской библиотеки книги, находящиеся в Несвиж-
ской ординации, имели экслибрисы, которые выполняли роль книжного 
паспорта. У книг с экслибрисами или суперэкслибрисами было постоян-
ное место хранения — Несвижский замок. Именно благодаря экслибри-
сам впоследствии удалось выявить значительное число книг библиотеки 
Несвижской ординации Радзивиллов, которые в силу различных обстоя-
тельств попали в другие книжные собрания далеко за пределы Несвижа. 

На протяжении всей истории существования это частновладельческое 
книжное собрание было одним из богатейших в Беларуси. Поэтому изуче-
ние многочисленных Радзивилловских экслибрисов этой и других родст-
венных ординаций Радзивиллов, хранящихся в Несвижской библиотеке в 
книгах в виде экслибрисов, суперэкслибрисов, а также печатей-штемпелей 
и книжных ярлыков, дает нам дополнительные ценные сведения о книж-
ных коллекциях, которые существовали на протяжении многих столе-
тий [31, с. 15—18, 25, 37, 55, 63, 75], с того самого момента, когда Несвиж 
перешел во владения Радзивиллов и стал крупным культурным центром. 

Благодаря экслибрисам возможно освещать не только отдельные фраг-
менты уцелевших собраний, но и реконструировать сами описи и инвентар-
ные реестры в различных архивах Польши, Беларуси [2], России, Финляндии. 

Кроме Несвижской библиотеки экслибрисы имели и другие круп-
ные книжные собрания Радзивиллов: в Долятичах, Биржанах, Кейда-
нах, Любче, Слуцке, Клецке [5, с. 178, 230]. Экслибрисы из этих соб-
раний мы можем встретить на книгах, которые относятся к книжной 
коллекции Несвижской ординации. 

Книги из библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов, хра-
нящиеся в ЦНБ НАН Беларуси (условное название — «Библиотека 
Несвижской ординации Радзивиллов 1940 г.»), по всей вероятности, 
не имеют никакого отношения к коллекциям библиотек, существо-
вавших до второй половины XIX в. Это книжное собрание, из фонда 
которого были выявлены многочисленные экслибрисы, суперэкслиб-
рсы, печати-штемпели и др., предположительно, было собрано позд-
нее, уже во второй половине XIX в. (1880) княжной Марией Каште-
лян, супругой Антония Радзивилла. Значительная часть книг этой 
коллекции была закуплена во Франции, о чем свидетельствуют со-
хранившиеся геральдические экслибрисы и суперэкслибрисы биб-
лиотеки Несвижской ординации Станислава Радзивилла с вклеенным 
ярлыком на французском языке. 
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Часть уцелевшего рукописного инвентарного каталога XIX в. [2, с. 1] 
из библиотеки Несвижской ординации, который в настоящее время хранит-
ся в Национальной библиотеке Беларуси, имеет экслибрис княжны Марии 
Каштелян. Данный каталог ограничен временными рамками — XIX веком. 

Экслибрисы Несвижской библиотеки Радзивиллов, которая суще-
ствовала в Беларуси до 1940 г., можно проследить по хронологии на со-
хранившихся книгах, дошедшей до нас в виде именных экслибрисов, 
суперэкслибрисов, а так же печатей-штемпелей (рис. 17, 18), книжных 
ярлыках (рис. 19), уцелевших на книгах из этого собрания. Все упомя-
нутые выше экслибрисы хранятся в фондах ЦНБ НАН Беларуси. 

Экслибрисы, как правило, наклеивали на форзац книги. Иногда 
ими заклеивались записи дневникового характера предыдущего вла-
дельца книги. В фондах ЦНБ НАН Беларуси таких изданий много. Это 
в основном книги XVI — конца XIX в. На изданиях начала XX в. экс-
либрисов было меньше; к тому же, если в книге и были экслибрисы, то 
ими уже не заклеивали рукописные пометы. 

Значение личного геральдического экслибриса заключается в том, 
что он указывает на факт принадлежности книги конкретному лицу. 
Сошлемся, к примеру, на экслибрисы Антония Радзивилла (1833—
1904) [21, с. 160] и Юрия Радзивилла (1860—1914) [16, с. 111] и др. 

Часть книг, которые хранятся в фондах ЦНБ НАН Беларуси, 
имеет не только вклеенные экслибрисы, но и суперэкслибрисы. Су-
перэкслибрисом называются такие экслибрисы, которые ставились 
на переплет книг сверху. Их иногда покрывали золотом. 

В XX в. экслибрисы заменили на печати-штемпели красного цвета 
двух форм: круглую (рис. 17) и овальную (рис. 18). 

Экслибрисы, суперэкслибрисы, печати-штемпели, книжные ярлыки, 
сургучные печати и другие особенности экземпляров из библиотеки Не-
свижской ординации Радзивиллов выявлены в фондах ЦНБ НАН Беларуси. 

Немалую часть Несвижского книжного собрания из фондов ЦНБ 
НАН Беларуси составляют книги с геральдическими экслибрисами, 
которые лишены фамилии конкретного владельца и снабжены только 
родовым гербом. Поэтому необходимо четкое деление Радзивиллов-
ских экслибрисов по группам. 

К первой группе относятся адресные экслибрисы, имеющие об-
щие геральдические черты экслибриса Несвижской ординации, вы-
явленные в фондах ЦНБ НАН Беларуси. Это: 

«Biblioteka Ordynacji Nieswieskiej» (рис. 2); 
«Biblioteka Zamku Nieswieskiego» (рис. 3); 
«BIBLIOTEKA ORDYNACYI BIRZANSKIEI» (рис. 13). 
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Ко второй группе относятся именные Радзивилловские экслиб-
рисы, выявленные в фондах ЦНБ НАН Беларуси. Это: 

«Экслибрис Станислава Радзивилла (Ex-libris Stanislaw Radzi-
will)» [25, с. 1] (рис. 4); 

«Экслибрис Юрия Радзивилла (Ex-libris Jerzy Radziwill)» [7, с. 1] (рис. 5); 
«Экслибрис Иеронима Радзивилла (Ex-libris Hieronum Radzi-

will)» [10, с. 1] (рис. 7); 
«Экслибрисы принцессы Антонии Радзивилл (Ex-libris Bibliothéque 

de la Princesse Antoine Radziwill)» [18, с. 1] (рис. 8), [25, с. 1] (рис. 9). 
К третьей группе относятся суперэкслибрисы (суперэкслибрис (от лат. 

super — сверху и экслибрис), особый владельческий знак, оттиснутый обыч-
но на крышке или корешке кожаного переплета книги. Представляет собой 
геральдическую, вензельную или иную композицию) [1, с. 621] Радзивиллов, 
выявленные в фондах ЦНБ НАН Беларуси [23; 14] (рис. 14, 15, 16). 

Четвертую группу составляют единичные экземпляры радзивил-
ловских экслибрисов, которые условно можно отнести к книжным зна-
кам (рис. 19), печатям-штемпелям (рис. 17, 18), сургучной печати (рис. 20), 
и другие единичные печатные и рукописные особенности экземпляров. 

Многие издания, относящиеся к этой группе, помимо экслибри-
са, имеют рукописные пометы, которые написаны рукой: «Ex-libris 
JR.» [4, с. 1] (рис. 6). 

Отдельные книги содержат по нескольку экслибрисов или печатей-
штемпелей, указывающих на то, что они могли быть подарены или куп-
лены в букинистических магазинах, книжных лавках, что вполне веро-
ятно, учитывая неоднократные потери и хищения как единичных экзем-
пляров, так и всего книжного собрания, как это случилось в 1772 г. 

Такие книжные экслибрисы являлись паспортом персонального кни-
гохранилища, символом династии и подчеркивали принадлежность эк-
земпляра не кому-либо из членов семейства, а магнатскому роду в целом, 
со всеми его многочисленными нисходящими и восходящими ветвями. 

Результаты исследования многочисленных экслибрисов в книгах, 
хранящихся в фондах ЦНБ НАН Беларуси, дают нам основание пред-
положить, что фонды библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов 
(1940) как цельной книжной коллекции состоят из разрозненных част-
ных библиотек Радзивиллов не только Несвижской ординации, суще-
ствовавшей в Беларуси на протяжении многих столетий, но и других 
родственных ветвей (Иероним, Антоний, Станислав и многие другие). 

Наиболее интересные экслибрисы, суперэкслибрисы, книжные яр-
лыки, печати-штемпели и сургучную печать на книгах, которые сохра-
нились до настоящего времени, следующие: 
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I. Первый экслибрис библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов, 
сохранившийся на инвентарном рукописном реестре 1561 г. [19; 24, с. 64/65]. 

II. Экслибрис библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов 
(Ex-libris Biblioteka Ordynacji Nieswieskiej) [12, с. 1] (рис. 2). 

III. Экслибрис библиотеки замка Несвижского (Ex-libris Biblioteka 
Zamku Nieswieskiego) [8, с. 1] (рис. 3). 

IV. Экслибрис Станислава Радзивилла (Ex-libris Stanislaw Radzi-
will) [25, с. 1] (рис. 4). 

V. Экслибрис Юрия Радзивилла (Ex-libris Jerzy Radziwill) [7, с. 1] (рис. 5). 
VI. Экслибрис Иеронима Радзивилла (Ex-libris Hieronum Radzi-

will) [10, с. 1] (рис. 7). 
VII. Экслибрис княжны Антонии Радзивилл (Ex-libris Bibliothé-

que de la Princesse Antoine Radziwill) [15, с. 1] (рис. 8). 
VIII. Экслибрис княжны Антонии Радзивилл (Ex-libris Bibliothé-

que de la Princesse Antoine Radziwill) [18, с. 1] (рис. 9). 
IX. Экслибрис княжны Антонии Радзивилл [2, с. 2] (рис. 8). 
X. Экслибрис из библиотеки Радзивиллов Несвижских (Ex-libris EX BIB-

LIOTHECA DUCALI RADIVILLIANA NESVISIENSI) [26, с. 58] (рис. 10). 
XI. Экслибрис из библиотеки Радзивиллов Несвижских (Ex-libris 

Bibliothecae Ducalis Radivillianae Nesvisiensis) [26, с. 59] (рис. 11). 
XII. Экслибрис из библиотеки Радзивиллов Несвижских (Ex-libris 

EX BIBLIOTHECA RADIVILIANA DUCALI NESVISIENSI) [3, с. 1; 
26, с. 60] (рис. 12). 

XIII. Экслибрис из Библиотеки ординации Биржанской (Ex-libris 
BIBLIOTEKA ORDYNACYI BIRZANSKIEI) [9, с. 1] (рис. 13). 

XIV. Суперэкслибрис Радзивиллов. Библиофильское издание [7, с. 1] (рис. 13). 
XV. Позолоченный суперэкслибрис Радзивиллов с родственны-

ми ветвями. Библиофильское издание, имеет художественный пере-
плет [23, с. 1] (рис. 14). 

XVI. Библиофильское издание, имеет художественный переплет, а 
также позолоченный суперэкслибрис Юрия Радзивилла [14, с. 1] (рис. 15). 

XVII. Красная сургучная печать Радзивиллов. Книга имеет вла-
дельческую запись: Ksiązka Ks. Jerza Radzwilla [17, с. 1] (рис. 20). 

XVIII. Книжный ярлык с владельческой записью Леона Радзи-
вилла (1888—1959) [11, с. 1] (рис. 19). 

В настоящее время в фонде отдела редких книг и рукописей ЦНБ 
НАН Беларуси выявлено более 3 тыс. экземпляров книг c экслибрисами 
Радзивиллов. Из них научно описано более половины. Хронологические 
рамки книг, которые отмечены экслибрисами, суперэкслибрисами, печатя-
ми-штемпелями и книжными ярлыками, определяются XV — 40-е гг. XX в. 
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Самое раннее издание с экслибрисом из библиотеки Несвижской орди-
нации — Durandus Guilelmus. Rationale divinorum officiorum. Argentina 
[Strassburg], 1484 [6, f. 1]. 

Самое позднее издание, датируемое XX в., имеющее круглую 
печать и печать-штемпель красного цвета, — Gertel, Moritz. Hilfsbuch 
zum praktischen Unterricht der deutschen Sprache. Одесса: у Е. П. Рас-
попова, 1900. 216 s., снабженное книжным ярлыком: Книжный мага-
зин Тов-ва М. О. Вольфа. В книге имеется владельческая запись: «Из 
книг Льва Радзивилла уч. III кл. ПЕИВ корпуса» [11, с. 1]. 

Книги с экслибрисами и суперэкслибрисами из частновладельческих 
собраний князей Радзивиллов Несвижской ординации способствуют наи-
более полному и всестороннему изучению книжной культуры Беларуси. 
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Рис. 1  Первый экслибрис из библиотеки Несвижской ординации Радзивил-

лов, сохранившийся на инвентарном рукописном реестре 1651 г. 
Рис. 2  Экслибрис библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов (Ex-libris 

Biblioteka Ordynacji Nieswieskiej). 
Рис. 3  Экслибрис библиотеки замка Несвижского (Ex-libris Biblioteka Zamku 

Nieswieskiego). 
Рис. 4  Экслибрис Станислава Радзивилла (Ex-libris Stanislaw Radziwill). 
Рис. 5  Экслибрис Юрия Радзивилла (Ex-libris Jerzy Radziwill). 
Рис. 6  Экслибрис Юрия Радзивилла (Ex-libris Jerzy Radziwill написан от ру-

ки — [JR]). 
Рис. 7  Экслибрис Иеронима Радзивилла (Ex-libris Hieronum Radziwill). 
Рис. 8  Экслибрис княжны Антонии Радзивилл (Ex-libris Bibliothéque de la 

Princesse Antoine Radziwill). 
Рис. 9  Экслибрис княжны Антонии Радзивилл (Ex-libris Bibliothéque de la 

Princesse Antoine Radziwill). 
Рис. 10  Экслибрис из библиотеки Радзивиллов Несвижских (Ex-libris EX BIB-

LIOTHECA DUCALI RADIVILLIANA NESVISIENSI). 
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Рис. 11  Экслибрис из библиотеки Радзивиллов Несвижских (Ex-libris Biblio-
thecae Ducalis Radivillianae Nesvisiensis). 

Рис. 12  Экслибрис из библиотеки Радзивиллов Несвижских (Ex-libris EX BIB-
LIOTHECA RADIVILIANA DUCALI NESVISIENSI). 

Рис. 13  Экслибрис из Библиотеки ординации Биржанской (Ex-libris BIBLIO-
TEKA ORDYNACYI BIRZANSKIEI). 

Рис. 14  Позолоченный суперэкслибрис Радзивиллов Несвижской ординации. 
Рис. 15  Позолоченный суперэкслибрис Юрия Радзивилла. 
Рис. 16  Библиофильское издание, имеет желтый кожаный переплет, на нем 

суперэкслибрис Радзивиллов. 
Рис. 17  Круглая печать-штемпель, сделана красными чернилами — Библио-

тека ординации Несвижской (Biblioteka Ordynacji Nieswieskiej). 
Рис. 18  Овальная печать-штемпель, красными чернилами — Библиотека орди-

нации Несвижской (Biblioteka Ordynacji Nieswieskiej). 
Рис. 19  Книжный ярлык: Книжный магазин Тов-ва М. О. Вольфа, имеет вла-

дельческую запись, которая гласит: Из книг «Льва Радзивилла уч. III кл. 
ПЕИВ корпуса». 

Рис. 20  Единственное печатное издание, которое имеет на форзаце красную сургуч-
ную печать Радзивиллов и владельческую запись: Ksiązka Ks. Jerza Radzwilla. 

 
А. І. Цітавец  

ЗВЕСТКІ ПРА ПЕРАПІСЧЫКАЎ РУКАПІСНЫХ КНІГ 
БЕЛАРУСКІХ ТАТАРАЎ XVII—XX стст. 

Татары пачалі сяліцца на землях ВКЛ з XIV ст. Ужо ў XVI ст. яны 
страцілі родную мову і карысталіся афіцыйнай мовай княства. У мэтах за-
хавання свайго веравызнання татары пераклалі кнігі з мусульманскімі 
свяшчэннымі тэкстамі на беларускую і польскую мовы, дадаўшы да іх но-
выя тэксты, створаныя на новай радзіме. Атрымаліся шматмоўныя араба-
графічныя зборнікі на арабскай, цюркскай, беларускай і польскай мовах, у 
якіх нават беларускія і польскія тэксты пісаліся арабскімі літарамі. 

Тэксты арыентальнага паходжання ўяўлялі сабой узоры арабскай і 
цюркскай літатаруры на мовах арыгіналаў, іх пераклады на польскую і 
беларускую мовы, а таксама адаптаваныя і апрацаваныя ўсходнія тэксты. 
Тэксты мясцовага паходжання складаліся з запазычанняў з літаратуры 
ВКЛ на польскай мове, адаптаваных твораў з літаратуры ВКЛ, а таксама 
самадзейных твораў беларускіх татараў (напрыклад, палемічных). Змест 
рукапісаў фарміраваўся з сярэдзіны XVI да канца XVIII ст., потым кнігі 
перапісваліся без істотных змяненняў да ХХ ст. Асобныя рукапісы заха-
валі імёны перапісчыкаў і іх запісы на кнігах, што з’яўляецца дадатковай 
крыніцай для вывучэння гісторыі культуры беларускіх татараў. 
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Выяўленне імён перапісчыкаў і кола перапісаных імі кніг ускладняе тое, 
што звесткі пра захаваныя рукапісы часта няпоўныя і недакладныя. Адны на-
вукоўцы ідэнтыфікуюць кнігу па перапісчыку (С. Крычынскі пазначае — 
«кітаб1 Шагідэвіча»2, В. Несцяровіч — «кітаб Хасяневіча»3), а іншыя даслед-
чыкі — па ўладальніку (А. Антановіч вызначае — «хамаіл4 С. Х. Александро-
віча»5, Г. Янкоўскі і Ч. Лапіч — «кітаб Мількамановіча»6). Адным з вынікаў 
ужывання розных падыходаў да ідэнтыфікацыі кнігі з’яўляюцца выпадкі не-
паразуменняў. Напрыклад, А. Антановіч пісаў пра «кітаб Аляксандра Алек-
сандровіча» 1852 г., а І. Канапацкі згадваў «кітаб Шагідэвіча» 1852 г. Калі 
мець на ўвазе, што І. Канапацкі называў прозвішча перапісчыка, а А. Антано-
віч — уладальніка, то належыць дапусціць, што даследчыкі згадвалі адну і 
тую ж кнігу. Але калі ўлічыць, што вядомы таксама і іншы перапісчык — 
Аляксандр Александровіч (ён перапісаў хамаіл канца ХІХ ст.7), то можна 
прыйсці да высновы, што былі два розныя кітабы, напісаныя ў 1852 г.8 

Мы прааналізавалі звесткі з трох каталогаў: «Рукапісныя і друкаваныя 
кнігі беларускіх татараў»9, «Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litews-
kich»10 і «Рукапісы беларускіх татараў канца XVII — пачатку XX ст. з калек-
цыі ЦНБ НАН Беларусі»11, а таксама інфармацыю з кніг і артыкулаў, якая не 
была ўлічана ў каталогах12. У выніку зарэгістраваны 121 асобнік татарскіх ру-
капісных кніг, найбольшая колькасць з іх (59%) захоўваецца ў дзяржаўных 
калекцыях: у зборах Літвы — 27%, Беларусі — 14%, Польшчы — 8% і інш. 

Самы вялікі дзяржаўны кнігазбор (29 рукапісаў) захоўваецца ў калек-
цыі Літоўскага нацыянальнага музея ў Вільнюсе. Другім значным кнігазбо-
рам з’яўляецца калекцыя ЦНБ НАН Беларусі (14 асобнікаў). Гэта самая 
вялікая калекцыя на тэрыторыі сучаснай Беларусі. У яе складзе тэфсір 
1686 г., які змяшчае самую старую захаваную копію перакладу Кур’ана на 
польскую мову. Асобныя рукапісы беларускіх татараў можна сустрэць і ў 
бібліятэках Лондана, Лейпцыга, Казані, Львова і інш. Значная частка кніг 
знаходзіцца ў прыватных калекцыях, многія з іх яшчэ не зарэгістраваны і не 
апісаны. На 57 кнігах 1645—1986 гг. з айчынных і замежных кнігазбораў 
былі выяўлены запісы перапісчыкаў, устаноўлены імёны 49 перапісчыкаў. 

Каштоўныя звесткі пра перапісчыка, часам і заказчыка, а таксама 
дату (яна прыводзілася часцей, чым прозвішча перапісчыка) і месца 
напісання кнігі можна знайсці ў калафонах. Даты пазначаліся па му-
сульманскім календары, а нярэдка адначасова па двух летазлічэннях: 
мусульманскім і хрысціянскім. У XVII—XVIII стст. (сустракаліся і ў 
XIX ст.) выходныя звесткі звычайна запісваліся па-арабску і цюркску, 
з XVIII ст. з’явіліся калафоны на беларускай і польскай мовах. 

Адзін з самых старых захаваных калафонаў маецца ў тэфсіры13 1686 г. 
(Р214) з калекцыі ЦНБ НАН Беларусі. На аркушы 514а па-цюркску напіса-
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на: «Мінск імам перакладчык Ур’яш iбн Iсмаiл… у дзевяноста восьмым го-
дзе ў блаславенны месяц мухарам скончаны ў горадзе Мінску 1098 [=1686] 
год…». На адвароце аркуша запiс перапiсчыка на арабскай мове з удаклад-
неннем: «Перапiсчык Ур’яш iбн Iсмаiл, iмам мусульман акругі Мінска»14. 

Дарэчы, польскі даследчык Я. Тышкевіч сцвярджаў, што імёны і 
прозвішчы перапісчыкаў з’явіліся ў калафонах арабаграфічных рукапі-
саў у XVIII ст.15, аднак, тое, што ў тэфсіры 1686 г. змешчана імя пера-
пісчыка і звесткі пра час напісання кнігі на арабскай і цюркскай мовах, 
даказвае больш ранняе існаванне калафонаў з імёнамі перапісчыкаў. 

У адным рукапісе выходныя звесткі маглі быць пададзены ў не-
калькіх версіях. Напрыклад, у Кур’ане 1854 г. на аркушы 302б калафон 
напісаны на цюркскай мове арабскім пісьмом, а на аркушы 307а — на 
рускай мове грамадзянскім пісьмом («Писал сию книгу Мустафа Жда-
нович февраля 18 дня 1854 года, тог ж месяца февраля окончил») і 
арабскім пісьмом («…Алі ібн Мустафа Ждановіч… месяц джумада 
аль-ахір, трынаццаты дзень, чацвер»)16. У кітабе 1792 г. былі тры вер-
сіі выходных звестак: па-польску арабскім пісьмом, па-польску лацін-
кай, па-руску кірыліцай17. Хаця калафоны не заўсёды поўнасцю прад-
стаўлены ў каталогах (дарэчы, яны маглі проста не захавацца з-за таго, 
што пісаліся на апошніх аркушах, якія страчваліся хутчэй за іншыя). 

Перапісвалі кнігі мулы, муэдзіны, знахары і пажылыя вернікі, якія 
ўжо не займаліся фізічнай працай. У асобных выпадках кнігі перапісвалі 
палонныя туркі. Вядомы імёны перапісчыкаў, якія былі імамі: Карыцкі 
Мустафа, Карыцкі Юзэф, Смайкевіч Алі, Ур’яш ібн Ісмаіл, Хусейн, 
Ясінскі Стэфан. Перапісваў кнігі былы ваенны, намеснік літоўскіх войск 
Карыцкі Мустафа18. Сярод перапісчыкаў дзве жанчыны — Смольская 
Айша з Мышы і Канапацкая Халіма з Саколак19. Былі татары, якія пра-
фесійна займаліся перапісваннем Кур’ана і іншых рэлігійных кніг. 

Часам перапісчык у пачатку кнігі даваў кароткую прадмову ад сябе, 
у якой тлумачыў змест кнігі і запрашаў да чытання. У кітабе 1852 г. 
Мустафы Шагідэвіча са Слоніма напісана: «У гэтай кнізе змешчаны за-
гады і забароны, запаведзі, абяцанні і пагрозы Божыя, а таксама сут-
насць таго, што падыходзіць або не, паслухмянасць і непаслухмянасць, 
знакі праўды, адплата як для ўзнагароды, так і для пакарання…»20 

Пісалі пра значныя падзеі жыцця сваёй сям’ і: «Мая дачка Фацi-
ма нарадзiла ў чацвёрты год у блаславенны месяц мухарам у панядзе-
лак, імя яго Раджаб»21. 

Пакідалі гаспадарскія рэцэпты: «Лёгкі спосаб развядзення садо-
вых дрэваў», «Агульныя звесткі пра пладовыя дрэвы … і іх прыш-
чэпліванне», «Спосаб хуткага адбельвання палатна»22. 
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Тэфсір. Мінск, 1686 г. (Р214) 

На аркушы 514a знаходзяцца ранейшыя запісы перапісчыка (карычневым чарні-
лам) і больш познія прыпіскі іншай асобы (чорным чарнілам). Калі ўлічваць радкі, 
напісаныя асноўным почыркам карычневым чарнілам, у першым радку напіса-
на — «Мінск імам»; у другім радку на арабскай мове — «перакладчык Ур’яш ібн 
Ісмаіл» (пад радком чорным чарнілам прыпісана па-руску арабскімі літарамі — 
«переводчик»); далей змешчана рэлігійная формула на цюркскай мове (5 радкоў, 
3—7), у восьмым радку па-цюркску — «канец»; у дзявятым радку па-цюркску на-
пісана — «у дзевяноста восьмым годзе ў блаславенны месяц мухаррам скончаны ў 
горадзе Мінску»; у дзясятым (апошнім) радку — «1098 [1686] год», паміж дзявя-
тым і дзясятым радкамі чорным чарнілам прыпісана дата ў адваротным парадку — 
«8901», з правага боку ад даты — па-польску (арабскімі літарамі) — «roku», з лева-
га боку — па-беларуску (арабскімі літарамі) — «hoda». 
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Перапісвалі тэксты, якія падабаліся, напрыклад хадзiс23 на арабскай мо-
ве: «Убачыў ён [Мухамад] чалавека, якi збiвае другога па твару, і забаранiў 
яму бiць па твару, і сказаў: «Сапраўды, Аллах Высокi стварыў чалавека па 
абліччу свайму … i не змянiлася аблічча яго падчас выгнання з раю ў свет»24. 

Капіраваннем рэлігійных кніг з больш даўніх экземпляраў займаліся 
татары, якія ведалі арабскае пісьмо, але не заўсёды мелі свецкую адука-
цыю. Яны старанна перапісвалі тэксты, захоўваючы ў ім архаічныя фор-
мы і стыль, аднак папаўнялі памылкі ў скланенні і спражэнні. Часам пера-
пісчыкі ўжывалі арабскія тэрміны і тэрміналагічныя спалучэнні рэлігійна-
га зместу ў значэнні, не адпаведным традыцыйнаму разуменню25. 

Лічылася, што свяшчэнная кніга не павінна была ўзнаўляцца на па-
перы механічна і што яна павінна перапісвацца вернікамі з добрай рэпу-
тацыяй. Папярэднічала гэтаму малітва і спецыяльны настрой. Перапіс-
чыкі лічылі сваю справу богаўгоднай, прыгожым каліграфічным почыр-
кам пісалі Кур’аны, тэфсіры і кітабы і менш старанна — паўсядзённыя 
хамаілы. На перапіску хамаіла затрачвалася некалькі месяцаў, а на Кур’-
ан значна больш часу. Але былі і выключэнні: за адзін месяц былі пера-
пісаны Кур’ан 1854 г.26 і кітаб 1832 г.27 Магчыма, перапісчыкі хацелі за-
вяршыць працу да заканчэння мусульманскага посту ў месяцы рамазан, 
а магчыма, яны спяшаліся, каб выканаць заказы ў тэрмін. 

Кніга магла на працягу многіх гадоў дапаўняцца новымі тэкстамі: ча-
стка аркушаў страчвалася, узамен дадаваліся новыя, запоўненыя іншымі 
перапісчыкамі. Напрыклад, адным з перапісчыкаў Кур’ана апошняй чвэр-
ці XIX ст. быў Алі Хасяневіч, які дапісаў страчаны фрагмент кнігі і зрабіў 
такі запіс на змешанай польска-беларускай мове арабскім пісьмом: «Алi 
iбн Хасан Хасяневiч дапiсал эты свенты Кур’ан месяца шавалля»28. Хама-
іл Александровіча быў напісаны рознымі перапісчыкамі ці, магчыма, ад-
ным і тым жа, але на працягу доўгага часу (з 1876 па 1923 г.)29. 

Перапісчыкі стараліся захоўваць даўнія традыцыі пісьма: пісалі 
гусіным пяром, чарніла выраблялі самі з раслін па старых рэцэптах, 
нават у хамаіле Я. Якубоўскага, напісаным у 20—30-я гг. ХХ ст., бы-
ло выкарыстана карычневае чарніла, зробленае па старых рэцэптах30. 

Адзін перапісчык мог «выдаць» некалькі кніг. Напрыклад, вядо-
мы перапісчык Мустафа Шагідэвіч са Слоніма (памёр пасля 1852 г.) 
быў перапісчыкам і аўтарам «Турэцка-беларускага размоўніка» 1836 г. 
(R 13043), перапісчыкам кітаба 1837 г. (R 13042) і кітаба 1852 г. Ясінс-
кі Стэфан Мустафа, імам абшчыны ў Крушынянах, перапісаў у 1986 г. 
два хамаілы: адзін — лацінкай, другі — арабскім пісьмом31. 

Замест імя і прозвішча іншы раз перапісчыкі пакідалі толькі ініцыялы 
«N. N., J. D.»32 ці імя — «Хусейн»33. Сустракаліся яўна мусульманскія проз-
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вішчы — Абд ал-Вахаб Муса б. Мустафа (Габдулвахаб Муса ібн Муста-
фа)34 і славянскія — Александровіч Аляксандр. У многіх перапісчыкаў проз-
вішчы, якія сфарміраваліся на беларускі манер пры дапамозе суфіксаў -іч, 
-овіч, што дадаваліся да імён бацькоў — Асановіч35, Хасяневіч. Іншыя проз-
вішчы — Александровіч36, Багдановіч37, Лебедзь (апошняе ўзнікла ад мя-
нушкі)38 не адрозніваліся ад беларускіх. У большасці перапісчыкаў проз-
вішчы славянскага тыпу, а імёны цюркскія (ці хутчэй арабскія) — Алі, Ібра-
гім/Абрагам, Хусейн, Айша і інш. Многія беларускія татары выкарыстоўва-
лі двайное імя, адно — славянскае — для кантактаў з мясцовым насельніцт-
вам, другое — цюркскае — пісалі арабскім пісьмом на дакументах. З цягам 
часу славянскія імёны ў татар выцяснялі цюркскія. 

Калі на некаторых мусульманскіх кнігах захаваліся прозвішчы пера-
пісчыкаў, то імёны стваральнікаў беларускіх тэкстаў, мясцовых мусульман-
скіх перакладчыкаў засталіся невядомыя. Адзінае імя перакладчыка тэксту 
кітабаў з «фарсейскай» (персідскай) і турэцкай моў на старабеларускую — 
«Хадына» — захавалася на кітабе 1645 г. (1446). Сёння вядомы аўтар (ён жа 
перапісчык) «Турэцка-беларускага размоўніка» 1836 г., які захоўваецца ў 
Нацыянальным музеі Літвы ў Вільнюсе, — Мустафа Шагідэвіч са Слоніма. 
Выклікае пытанне, чаму перапісчык тэфсіра 1686 г. на аркушы 514а напісаў 
пра сябе — «перакладчык», а на яго адвароце — «перапісчык». Гэта, ма-
быць, памылка альбо перапіска звестак з ранейшага тэфсіра. 

Геаграфія месцаў жыхарства перапісчыкаў наступная: Арда, Бела-
сток, Бутрыманцы, Гданьск, Рэйжы, Кашалі каля Студзянкі, Крушы-
няны, Лоўчыцы, Малюшыцы / Малюшычы, Мінск, Мыш, Навагрудак, 
Немеж, Саколка, Сандыкаўшчына, Слонім, Сорак Татар / Сорак Татары, 
Ясінаўка. Пра перапісчыкаў звычайна атрымліваецца ўстанавіць міні-
мум сведчанняў: прозвішча, якое пастаўлена на рукапісе, і месца жыхар-
ства. Маецца некалькі публікацый, у якіх устанаўліваюцца іх біяграфіч-
ныя даныя. Так, А. Дрозд у артыкуле «Chamaił Sobolewskiego» распавя-
дае пра перапісчыка з Арды Алея Байрашэўскага, сына Давіда39. 

Матэрыялы пра ўцалелыя кнігі беларускіх татараў і іх перапісчы-
каў маладаследаваны ў айчыннай навуцы. У аддзеле рэдкіх кніг і рука-
пісаў ЦНБ НАН Беларусі збіраецца і аналізуецца інфармацыя пра ўсе 
захаваныя асобнікі, вядзецца каталагізацыя і навуковае апісанне рука-
пісаў з кнігазбораў Беларусі. У рамках гэтай работы быў падрыхтава-
ны паказальнік перапісчыкаў кніг з айчынных і замежных калекцый: 
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Перапісчыкі Варыянты 
імён 

Назва 
кнігі 

Месца 
перапіскі 

Дата 
перапіскі 

Месца 
захоўвання Крыніцы 

Абд ал-Вахаб 
Муса ібн 
Мустафа40  

Габдул-
вахаб Муса 
ібн Муста-
фа 

Кітаб  1055 / 
1645 

Універсітэцкая 
біб-ка ў Казані 
(№ 1446) 

Каталог 
А. Драз-
да41 С. 11, 
51. № 15 

Абдулах 
Ісмаіл Мус-
тафа 

 Кур’ан  1682 Пскоўскі 
гісторыка-
археалагічны 
музей (Ж8/56) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 11 

Александро-
віч Абрагам з 
Малюшыц / 
Малюшычаў 

 Хама-
іл42 

 1877 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 58. 
№ 38 

Александро-
віч Аляк-
сандр з Ас-
молава 

 Хама-
іл 

 Канец 
XIX ст. 

Біб-ка факуль-
тэта арабістыкі 
і ісламістыкі 
інстытута 
арыенталістыкі 
Варшаўскага 
універсітэта  

Каталог 
А. Драз-
да С. 9. 
№ 35 

Александро-
віч Аляк-
сандр43 

 Кітаб  1852 Знаходзіўся 
ў кнігазборы 
Муфціята ў 
Вільнюсе. 
Недзяржаўны 
кнігазбор 

Антано-
віч С. 4344 

Александро-
віч Ібрагім 

 Кур’ан [Узда]  1857 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
БУК С. 7, 
20. № 245 

Асановіч 
Адам Рафа-
лаў 

 Тэфсір [Даўгінава] Пач. 
ХХ ст. 

Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
БУК 
С. 10, 20. 
№ 6 

Асановіч 
Багдан сын 
Шабана, імам 
з Лоўчыцаў 

Асановіч 
Богдан 

Тэфсір   1725 Беларуская 
біб-ка імя 
Ф. Скарыны 
ў Лондане 
(без сігн.) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 11, 
48. № 3 

Багдановіч 
Абрагам 
з Ясінаўкі 

 Кітаб  1850 Прыватны 
кнігазбор (?) 

Konopac-
ki M. Piś-
mien-
nictwo… 
С. 20246 
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Багдановіч 
Мустафа 
са Слоніма 

 Хама-
іл 

 1828 Брытанская 
біб-ка ў Лон-
дане (OR 
13,054) 

Каталог 
А. Дра-
зда С. 11, 
55. № 29 

Байрашэўскі 
Алей сын 
Давіда 
з Арды 

Байрашэў-
скі Алі 

Хама-
іл 

Арда  1905 — 
1914 

Прыватны 
кнігазбор 

Drozd A. 
Chamaił 
Sobolews-
kiego… 
S. 48—
6247 

Байрашэўскі 
Алі сын 
Давіда 
з Арды 

Байрашэў-
скі Алей 

Хама-
іл 

 Пач. 
ХХ ст. 

Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 58. 
№ 37 

Байрашэўскі 
Юзэф 
з Беластока 

 Кітаб48 Беласток  1982 Прыватны 
кнігазбор 

Tyszkie-
wicz J. 
Treści… 
S. 12249 

Біцютка Алі  Кур’ан [Мінск] 1797 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
БУК С. 7, 
8, 20. 
№ 350. 

Біцютка Алі  Біцутка  Тэфсір  1788 Універсітэцкая 
біб-ка ў Віль-
нюсе (№ 392) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 11 

Гельяшэвіч 
Юсуф 
з Сандыкаў-
шчыны, 
намеснік 
літоўскіх 
войск 

Ельяшэвіч 
Юсуф 

Кітаб  1206 / 
29.01.1792 

Кітаб страчаны Каталог 
А. Драз-
да С. 53. 
№ 21 

Ёзафовіч 
Адам  

Ёзэфовіч Кітаб  1882 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 52. 
№ 19 

Ёзафовіч 
Адам В. 

Ёзэфовіч  Тэфсір Дунілаві-
чы (?) 

03.11.1890 Нацыянальны 
літоўскі музей 
у Вільнюсе 
(R13012) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 9, 
49. № 4 

Езуфовіч   Кітаб Крынкі (?) 1888 Прыватны 
кнігазбор 

Łapicz Cz. 
Kitab 
Tatarów… 
S. 6751 
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Езуфовіч Ян 
з Немежа  

 Хама-
іл 

Немеж 1765 Нацыянальны 
літоўскі музей 
у Вільнюсе 
(R13029) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 10, 
54—55. 
№ 26 

Ждановіч 
Алей 
сын Якуба 

Ждановіч 
Алі 

Кур’ан  1835 Нацыянальны 
літоўскі музей 
у Вільнюсе 
(R13021) 

Каталог 
А. Дра-
зда С. 9, 
50. № 11 

Ждановіч 
Мустафа 

 Кур’ан  18.01.1854 ЦНБ 
НАН Беларусі 

Каталог 
ЦНБ 
С. 8—9. 
№ 252 

Ждановіч 
Мустафа 
з Мінска 

 Кур’ан Мінск 1847 Прыватны 
кнігазбор  

Каталог 
А. Драз-
да С. 50. 
№ 12 

Канапацкая 
Халіма 
з Саколкі 

 Хама-
іл 

 30-я гг. 
ХХ ст. 

Біб-ка фак-та 
арабістыкі 
і ісламістыкі 
інстытута 
арыенталістыкі 
Варшаўскага 
універсітэта 

Каталог 
А. Драз-
да С. 9 

Карыцкі 
Мустафа, 
імам 

 Хама-
іл 

 1217 / 
1802 

Біб-ка ПАН 
у Гданьску 
(akc692) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 9, 
56. № 30 

Карыцкі Н.  Карыцкі М. Кітаб  1843 Біб-ка Вільню-
скага 
універсітэта 
(№ 391) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 10 

Карыцкі 
Юзэф, 
былы імам 

 Кур’ан  1900 Прыватны 
кнігазбор 

Konopac-
ki M. 
Piśmien-
nictwo… 
S. 202 

Лебедзь 
Давід 
з Бутрыман-
цаў / Бутры-
манцоў 
Рэйжаўскай 
абшчыны 

 Кур’ан  1841 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 49. 
№ 6 
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Лебедзь Ян   Кітаб  1771 Нацыянальны 
літоўскі музей 
у Вільнюсе 
(R13035) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 10 

Мейшутовіч 
Хасень  

 Кітаб  1882 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 52, 
№ 19 

Мускевіч 
Аляксандр 

 Хама-
іл 

Ляхавічы  1840 Прыватны 
кнігазбор (?) 

Самайло-
віч 
С. 18353 

НН  ММ. Кітаб  1882 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 52. 
№ 19 

Палтужыцкі 
Ян 

 Тэфсір  1843 Прыватны 
кнігазбор 

Антано-
віч С. 42 

Паўтарыцкі 
Мустафа 
з Малюшы-
цаў / Малю-
шычаў 

 Кур’ан  1824 Гістарычны 
музей 
у Беластоку 
(філіял музея 
ў Падляшшы) 
(MBH1121) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 9 

Радэцкі 
Сулейман 

Радзецкі Хама-
іл 

 ХІХ ст. Гістарычны 
музей 
у Беластоку 
(філіял музея  
ў Падляшшы) 
(MBH1256) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 57. 
№ 34 

Радкевіч Н. Радкевіч М. Кітаб  1882 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 52. 
№ 19 

Сафарэвіч 
Юзэф 
з Навагрудка 

 Хама-
іл 

 1870 Гістарычны 
музей 
у Беластоку 
(філіял музея 
ў Падляшшы) 
(MBH1122) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 9 

Смайкевіч 
Алі, 
імам гміны 
ў Гданьску 

 Хама-
іл54 

 1971 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 59. 
№ 44 
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Смольская 
Айша 
з Мышы 

 Кітаб  1815  Нацыянальны 
літоўскі музей 
у Вільнюсе 
(R13032) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 10 

Смольскі 
Ібрагім  

 Кітаб  1775 Універсітэцкая 
біб-ка ў Казані 
(№ 3180) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 11 

Ур’яш ібн 
Ісмаіл, імам 
мусульман 
г. Мінска 

 Тэфсір  Мінск 1686 ЦНБ 
НАН Беларусі 

Каталог 
ЦНБ 
С. 12—13. 
№ 6 

Халецкі Б. 
з Рэйжаў 

 Хама-
іл 

 27.02.1835 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 58. 
№ 40 

Хасяневіч 
Абрагім 

 Кітаб [Смілаві-
чы] 

20.02.1832 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
БУК С. 8, 
9, 20. № 4 

Хасяневіч 
Адам сын 
Ібрагіма 

Хасяневіч 
Абрагам 

Кур’ан  21.03.1839 Беларускі 
дзяржаўны му-
зей рэлігіі ў 
Гродна 
(№ 4738) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 11, 
49 

Хасяневіч 
Аляксандр 

 Кітаб  1868 Раней знахо-
дзіўся 
ў Гісторыка-
этнаграфічным 
музеі АН 
ЛітССР (№ 13) 

Антано-
віч 
С. 84—88 

Хасяневіч 
Алі 

 Кур’ан  Апошняя 
чвэрць 
ХІХ ст. 

ЦНБ 
НАН Беларусі 

Каталог 
ЦНБ 
С. 9—10. 
№ 3 

Хусейн, му-
раўскі імам з 
Сорак Татар / 
Сорак Тата-
ры 

 Кур’ан  1-я чвэрць 
ХІХ ст. 

Нацыянальны 
літоўскі музей 
у Вільнюсе 
(R13027) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 9 

Шагідэвіч 
Мустафа 

Шагідзевіч Кітаб  1852 Прыватны 
кнігазбор (?) 

Miшкіне-
не… 
С. 3155 
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Шагідэвіч 
Мустафа са 
Слоніма 

Шагідзевіч Турэц-
ка-бе-
ларус-
кі раз-
моўнік 

 1836 Нацыянальны 
літоўскі музей 
у Вільнюсе 
(R13043) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 10, 
60. № 47 

Шагідэвіч 
Мустафа са 
Слоніма 

Шагідзевіч Кітаб Слонім 1837 Нацыянальны 
літоўскі музей 
у Вільнюсе 
(R13042) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 10, 
54. № 24 

Шагідэвіч 
Ян, імам з 
Лоўчыцаў 

Шагідзевіч Хама-
іл56 

 1907 Нацыянальны 
літоўскі музей 
у Вільнюсе 
(R13036) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 10 

Юзафовіч Н.  Юзэфовіч 
М.  

Кур’ан  1850 Нацыянальны 
літоўскі музей 
у Вільнюсе 
(R13014) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 10 

Я. Д. з Каша-
лёў каля 
Студзянкі 

 Хама-
іл 

 02.10.1808 Дзяржаўная 
публічная 
біблятэка ў 
Львове (без 
сігн.) 

Каталог 
А. Драз-
да С. 11 

Яблонскі 
Ісмаіл сын 
Мустафы 

 Тэфсір  1723 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 48 

Якубоўскі М.  Хама-
іл 

[Мядзел] Кан. 
ХІХ — 
пач. 
ХХ ст. 

Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
БУК С. 7, 
8, 20. № 3 

Ясінскі Стэ-
фан Муста-
фа, імам 
абшчыны ў 
Крушынянах 

Ясіньскі Хама-
іл57 

Беласток 1986 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 59. 
№ 45 

Ясінскі Стэ-
фан Муста-
фа, імам 
абшчыны ў 
Крушынянах 

Ясіньскі Хама-
іл 

Беласток 1986 Прыватны 
кнігазбор 

Каталог 
А. Драз-
да С. 59. 
№ 46 

 
1  Кітаб — у перакладзе з арабскай мовы азначае «кніга», але беларускія та-

тары называлі кітабамі не ўсе кнігі, а зборнікі, у якіх змяшчаліся паданні 
пра Мухамада, апісанні абрадаў, рытуалаў мусульман, маральна-павучаль-
ныя апавяданні, палемічныя творы. 
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2  Kryczyński S. Tatarzy litewscy: Proba monografii hist.-etnogr. // Rocz. tatarski. 
1938. T. 3. S. 223. 

3  Несцяровіч В. Кітабы як крыніца маральна-этычных нормаў, або Яшчэ раз 
пра кітаб Хасяневіча // Байрам, 2001. № 41. С. 25 — 34. 

4  Хамаіл — малітоўнік, у ім сабраны малітвы на арабскай і цюркскай мовах, 
тлумачэнні рэлігійных абрадаў, а таксама парады па лячэнні хвароб, тлу-
мачэнні сноў, календары шчаслівых і нешчаслівых дзён.  

5  Антонович А. К. Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их 
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А. Л. Самовіч  

А. Л. Самович 

К ВОПРОСУ О ВОЕННОПЛЕННЫХ 
НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИИ В 1812—1814 гг. 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
На первом этапе кампании 1812 г., когда отступавшие русские войска 

неоднократно вступали с противником в боевые столкновения, количество 
французских военнопленных, этих «узников войны»*, было незначительно, 
что свидетельствует о высокой боеспособности наполеоновских войск. По-
ложение кардинально изменилось на втором этапе, когда преследуемая рос-
сийскими войсками «Великая армия» Наполеона понесла значительные не-
боевые потери, утрачивая по мере приближения к границе способность к 
сопротивлению. В отчете Александру I о сражении при Березине (с 23 нояб-
ря по 2 декабря) М. И. Кутузов писал, что противник потерял 50 тыс. чело-
век, но из них 25 тыс. — пленные. 28 декабря 1812 г. фельдмаршал сооб-
щал, что Наполеон «оставил нам, по крайней мере, 150 тыс. пленных»1. 

Несмотря на то что во многих трудах, освещающих историю периода 
Отечественной войны 1812 г., содержатся некоторые сведения и отдель-
ные цифровые данные о захваченных в плен солдатах и офицерах наполе-
оновских войск, информация о дальнейшей судьбе «узников войны» и 
обо всем, что связано с их пребыванием в положении военнопленных, от-
сутствует. Причина того, что историки-профессионалы редко обращались 
к разработке этой темы, коренится не только в узком круге источников, но 
и вызвана также политической остротой ряда изучаемых вопросов. 

Акцентируем внимание на органично вписывающемся в контекст 
поднимаемом вопросе — отношении представителей власти и населения к 
поверженному противнику. Отношение различных слоев российского об-
щества к представителям «Великой армии», как свидетельствует частная 
переписка, дневники русских офицеров и гражданских лиц, по ходу войны 
менялось. Так, в июле 1812 г. петербургский чиновник И. Б. Оденталь пи-
сал: «Удивляюсь, что французов берут живых в плен. Это сущая зараза. Из-
верги сии напитаны таким духом, что их более еще должно опасаться плен-
ных, нежели сражаться с ними». Он же обвинял М. И. Кутузова в излишней 
милости к врагам2. Осенью 1812 г. отношение стало заметно меняться. Так, 
генерал Д. М. Волконский в ноябре писал: «Морозы пресильные… Встре-

                                                           
*  В английском языке существует аббревиатура POWs (prisoners of war — уз-
ники войны), которой обозначаются военнопленные. Точное название, пере-
дающее драматизм судеб воинов, оказавшихся во власти противника. 
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тил пленных. Они в гибельном положении. Их ставят на биваках без одеж-
ды и даже почти без пищи… их множество по дороге умирает…»3 Другой 
очевидец полковник М. М. Петров, описывая мучения французов, делает 
вывод: «Как бы не были велики злодеяния французов, мера лютостей стра-
дания их… превозмогла справедливую к ним ненависть»4. 

В ряде случаев русские дворяне, принимая живое участие в судьбе воен-
нопленных (в первую очередь генералов и офицеров), снабжали их деньгами 
и одеждой, устраивали на жительство и принимали в своих домах. Так, у ге-
нерала А. П. Ермолова до самого вступления армии за границу жил старый 
израненный полковник-француз. Он же отправил в имение своего отца, бук-
вально снятого со штыков на Бородинском поле, генерала Ш.-А. Бонами5. 
Под опеку Ермолова и его адъютанта П. Х. Граббе был взят и плененный под 
Красным полковник-артиллерист Марион6. Несколько пленных были взяты 
«из жалости» под попечение генералов Д. С. Дохтурова7 и М. А. Милорадо-
вича8. И даже прославленный партизан Д. В. Давыдов, поначалу разработав-
ший специальную инструкцию для крестьян по истреблению вражеских фу-
ражиров, осуждал своего соотечественника А. С. Фигнера за жестокость к 
пленным. Сам же Д. В. Давыдов оставил при себе мальчика-барабанщика 
В. Бода и довез его до Парижа, где сдал на руки отцу. В другом случае им бы-
ли приложены все усилия для того, чтобы пленному поручику Тилингу вер-
нули изъятые у него вещи (кольцо, портрет, письма любимой)9. Прапорщик 
Н. Д. Дурново поведал в своем дневнике, что пленных французских офицеров 
приглашали в Витебске к обеду генералы Л. Л. Бенигсен и Ф. А. Чорба. При 
этом он отмечал, что «безоружный неприятель — это просто человек»10. 

В военной истории мы без труда обнаружим факты, свидетельст-
вующие о том, что и поверженный противник нередко по достоинству 
оценивал благородство победителя, проявленное в отношении военно-
пленных. Так, русский генерал И. Н. Инаев, участник Италийского и 
Швейцарского походов А. В. Суворова, Отечественной войны 1812 г. 
и последовавших за ней Заграничных походов, в 1814 г. был удостоен 
французского ордена за гуманное отношение к оказавшимся в плену. 
В то же время казаки, нижние чины и ополченцы допускали жестокое 
обращение с неприятельскими солдатами при их пленении и конвои-
ровании, грабили пленных, присваивали положенные им деньги и про-
виант, размещали в неприспособленных для жилья помещениях11. 

Разумеется, тяжкая участь отдельных военнопленных была обуслов-
лена целым рядом факторов и прежде всего тем, что сам характер противо-
стояния сторон в период ведения военных действий оказывался исключи-
тельно ожесточенным. Несколько оправдывая подобные действия своих 
соотечественников, фельдмаршал М. И. Кутузов писал начальнику Главно-
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го штаба наполеоновской армии Бертье буквально следующее: «…весьма 
трудно удержать в пределах умеренности народ, уже 300 лет не знавший 
внутренней войны, готовый жертвовать собою за Отечество и неспособный 
различать, что принято или воспрещается в войнах обыкновенных»12. 

Судя по документам, в числе военнопленных были представители всех 
родов оружия — пехотинцы, артиллеристы, гусары, уланы, кирасиры и др. 
Многие из них участвовали в крупнейших сражениях Европы, побывали в 
Москве и, покинув ее, испытали на себе все ужасы отступления — голод, хо-
лод, роковую переправу через Березину. Их пленили под Смоленском, Бори-
совом, Вильной, Ковно, Кенигсбергом, Минском, Варшавой, Берлином. Не-
которые полки были хорошо известны русским и упоминаются в их мемуа-
рах. Так, из 9-го легкого полка дивизии генерала Ж.-Б. Брусье в плен попали 
Л. Отур, Ж.-П. Любель. Этот полк, сформированный в основном из парижан, 
имел почетный штандарт и звание «несравненного», участвовал в Бородин-
ском сражении и, по словам Ф. Н. Глинки, «исполнял дело с блестящей не-
устрашимостью», явив тем самым «образчик храбрости французов»13. 

Среди пленных были солдаты и офицеры из 30-го полка дивизии 
Ш.-А. Морана, корпуса маршала Л.-Н. Даву. Этот полк во главе с генералом 
Ш.-А. Бонами был «буквально расстрелян» на Бородинском поле. Были и 
солдаты из 37-го полка отважного Ф. Фортье, названного Наполеоном «Бе-
резинским» за удачную переправу, а также — из 61-го, 108-го полков, по-
знавших победу под Аустерлицем и «кровавую сечу» Бородина, из 4-го ар-
тиллерийского полка, где когда-то служил сам Наполеон Бонапарт и др. 

Бригадный генерал барон Антуан-Шарль-Бернар Делетр (1776—1838) 
был участником Египетской, Прусской, Польской кампаний, сопровождал 
Наполеона в Испанию, воевал при Сомосьере. В 1812 г. он командовал бри-
гадой конных егерей в 9-м корпусе маршала К.-П. Виктора. В плен был взят 
во время переправы через Березину14. Его имя, среди нескольких сот других 
имен генералов, высечено на Триумфальной арке Парижа. 

Ж. Бенуа (22-й полк), Л. Бурден, С. Борелль и А. Дорбон (8-й ки-
расирский полк) прошли через весь ад отступления со своими женами, 
одной из которых — Жюли-Жюстин Дорбон было только 18 лет. 
13 марта 1814 г. у супругов Борелль родилась дочка. Ее назвали Дарь-
ей и, по желанию родителей, крестили в православную веру…15 

Необходимость содержать (охранять, кормить, лечить и одевать) 
все увеличивающееся число военнопленных вынуждала русское пра-
вительство к поиску путей сокращения издержек на их содержание. 
Циркулярным предписанием от 14.1.1813 г. предлагалось использо-
вать труд военнопленных в различных сферах хозяйства. Для этого 
все они были разделены на четыре категории: 
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уроженцы Польши; 
пленные, желавшие поступить на работы в России по своим 

гражданским профессиям или определиться на заводы и фабрики;  
пленные-земледельцы, которых предлагалось селить среди ино-

странных колонистов в Саратовской и Екатеринославской губерниях; 
прочие военнопленные, которых предполагалось использовать 

для восстановления разрушенных домов в Москве и других городах. 
Находившихся в плену польских уроженцев предписывалось отправ-

лять на укомплектование российских полков, действовавших на Кавказе, в 
Грузии и на Сибирской линии. С решением этой задачи, по мнению Коми-
тета министров, «не только уменьшится число пленных на содержании каз-
ны остающихся, но сохранятся еще собственные рекруты для усиления ар-
мий, против французов действующих»16. Здесь следует отметить, что судь-
бы значительной части уроженцев Польши, во многом предвзятое отноше-
ние к ним со стороны российской власти и общества были предопределены 
задолго до начала вторжения Наполеона в пределы России, а именно — 
предшествовавшими разделами Речи Посполитой. Поляки и поддерживав-
шие их литвины в годы противостояний традиционно рассматривались рос-
сийским государством как изменники и мятежники. Соответственно и по-
ступать с ними предписывалось, как с предавшими интересы «единоязыч-
ного и единоплеменного» с ними русского народа. 

Кроме военнопленных, учтенных военными и гражданскими органами, 
на территории России существовала еще одна категория, к которой относи-
лись те, кто отстал при отступлении «Великой армии» и разбрелся по окрест-
ным деревням и дворянским усадьбам, ища защиты от холода и голода. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что население западных губерний относи-
лось к пленным (прежде всего польского происхождения) более лояльно и 
оказывало им помощь, скрывая от властей. Об этом можно судить на примере 
Минской губернии. 1 июня 1813 г. Барклай де Толли сообщил минскому гу-
бернатору о высочайшем соизволении предавать вместо гражданского воен-
ному суду всех людей, замеченных в укрывательстве оружия и военноплен-
ных «по причине той, что сей последний, производясь медленно и завися 
окончательным решением о дворянах от Правительствующего Сената, не 
может иметь того на умы действия, какое производит суд военный, когда 
оный со всею строгостью и скоростью совершаем будет»17. На основании 
этого распоряжения с августа 1813 г. по февраль 1814 г. было взято под стра-
жу для предания военному суду 29 человек, из них 19 за укрывательство во-
еннопленных, четверо за содействие к побегу пленным, четверо «за вредные 
разглашения» и двое «за сокрытие оружия»18. 
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Сообщая о трудностях формирования очередных партий военноплен-
ных в Новогрудке, Слониме, Кобрине, Бресте, Волковысске, Лиде и других 
городах, один из местных чиновников отмечал, что ему приходилось требо-
вать у своих подчиненных «взятия у местных помещиков подписки, что ес-
ли они не отдадут прижившихся у них в имениях военнопленных, то все 
они будут подвергнуты военному суду». Наибольшие трудности по изъя-
тию у помещиков военнопленных, используемых ими «в разных хозяйст-
венных и приусадебных работах», имели место в Волковысском и Лидском 
уездах. Среди удерживаемых преимущественно были военнопленные из 
числа уроженцев Варшавского княжества. Вот имена некоторых из них: 
Иосиф Олеховский, Иоахим Прусак, Ян Вогчинович, Вавринец Енашев-
ский, Иосиф Гаевский, Николай Храпчинский, Войтех Едамент, Иосиф 
Доброговский, Иосиф Ковалевский, Николай-Адам Самсонский, Валенты 
Щавинский, Павел Матеевич, Якуб Зардзавшил, Войтех Прашилович, Ба-
зылий Рубашинский, Петрук Недружил, Иосиф Ванатович и др.19 

Жители исконно российских территорий относились к военнопленным 
иначе. Тогда и теперь проекция различных негативных стереотипов на про-
тивника представляла собой психологическую закономерность формирова-
ния соответствующего образа врага. Так, в массовом сознании россиян су-
ществовал определенный традиционный набор антипольских стереотипов. 
Он был востребован и приспособлен к условиям рассматриваемого време-
ни. В ситуации военного противоборства отчасти стихийно, но в большей 
степени целенаправленно происходила психологическая мобилизация на-
селения и армии для борьбы с наполеоновским нашествием. Это достига-
лось не только переносом различных негативных стереотипов на солдат и 
офицеров «Великой армии», но и максимальной дегуманизацией их образа. 
Об этом свидетельствуют, в частности, опубликованные письма современ-
ницы тех событий М. А. Волковой20. Крайне предвзятое отношение рос-
сийской общественности к польским военнопленным выражается такими 
строками: «…теперь открывается, что величайшие неистовства совершены 
были в Москве немцами и поляками, а не французами»21. 

Пограничное положение белорусских губерний, участие части их насе-
ления в войне на стороне Франции вынуждало российское правительство не-
замедлительно отправлять военнопленных на восток. Временное исключение 
делалось лишь для больных и раненых. Между тем их число было немалым: 
военные госпитали и лазареты не справлялись с их лечением. Почти во всех 
лечебных заведениях существовали проблемы с медперсоналом, лекарствами 
и продовольствием, в результате многие военнопленные не могли своевре-
менно получить квалифицированную медицинскую помощь. Тяжелые раны, 
явившиеся следствием участия в боевых действиях, а также инфекционные 
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болезни, вызванные непривычным климатом и антисанитарными условиями, 
при недостаточном медицинском обеспечении во многом определяли значи-
тельную смертность среди поступавших в госпитали военнопленных. Так, в 
Старобыховском военном госпитале со времени его развертывания 28 февра-
ля 1813 г. и до момента расформирования в 1814 г. от ран и болезней сконча-
лось 12 военнопленных. В Мстиславльском военном госпитале за 4 месяца 
1813 г. — 57 человек. В Могилевском военном госпитале потери были значи-
тельней. В 1813 г. в нем умерло 110 наполеоновских солдат и офицеров22. 

И в крайне сложных для человека физических и психологических 
условиях плена некоторые военнопленные решались на побег. Так, в 
1813 г. из Игумен бежали поручик Скриповский (служил в корпусе 
Домбровского), Антоний Лесновский и Матвей Вербицкий; из Пру-
жан — капитаны Владислав Дзерговский и Матвей Гротовский23. 

С целью сокращения расходов на содержание военнопленных им было 
разрешено вступать в российское подданство. В ноябре 1813 г. Министер-
ство полиции внесло на утверждение Комитета министров «Правила», кои-
ми следовало руководствоваться, принимая военнопленных в подданство 
России. Согласно им, письменную присягу «на временное или вечное под-
данство России» мог приносить любой солдат и офицер армии Наполеона и 
жить затем «вольным человеком» в любом месте Российской империи, ис-
ключая Польшу, Прибалтику, Финляндию, Бессарабию, Белостокскую и 
Тарнопольскую области, а также российские столицы — Петербург и Мо-
скву. Следует отметить, что среди военнопленных были желающие навсе-
гда остаться в России. В частности, уроженец Княжества Варшавского Ста-
нислав Жилинский, принятый на жительство экспедитором Оршанского 
поветового земского суда Ефремом Суходольским24. 

Любопытно, что в секретных предписаниях Министерства поли-
ции затрагивался вопрос и о правах военнопленных, но с рядом огово-
рок. Так, военнопленные получили право совершать акты на принад-
лежавшие им имения, за исключением поляков, чьи земли по высо-
чайшему манифесту от 12 декабря 1812 г. состояли под запретом. 

В указанном высочайшем манифесте объявлялось прощение прожи-
вавшим в присоединенных к России от Польши областях людям, которые 
находились на службе неприятеля, и тем, кто в течение двух месяцев поки-
нет неприятельскую армию и вернется в свои дома. Относительно же воен-
нопленных говорилось, что «пленные, взятые с оружием в руках, хотя не 
изъемлются из сего всеобщего прощения, но без нарушения справедливо-
сти, не можем Мы последовать движениям нашего сердца, доколе плен их 
разрешится окончанием настоящей войны. Впрочем, и они в свое время 
вступят в право сего нашего всем и каждому прощения»25. Следует заме-
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тить, что 12 мая 1814 г. по секретной части последовало разъяснение к 
предписаниям, касавшимся возвращения военнопленных на родину. Вяз-
митинов указывал, что посылаемые губернаторам распоряжения об отправ-
лении пленных в отечество никоим образом не касаются сосланных под 
присмотр полиции «поляков и других наций людей». Всех их предписыва-
лось оставить на местах и содержать под надзором до соответствующих 
распоряжений. Отметим, что численность таких военнопленных была неве-
лика, поэтому и решение их участи откладывалось до подходящего момен-
та, который наступил после окончания Заграничного похода. 

Констатируя, что к настоящему времени изучена лишь часть сохра-
нившегося до наших дней корпуса источников, касающихся пребывания 
наполеоновских солдат и офицеров в российском плену, мы надеемся, что 
освоение документальных источников, прежде всего из Государственного 
архива Российской Федерации (ГАРФ) и НИАБ, позволит установить не-
мало новых фактов о последствиях войны 1812 г. и судьбах ее «узников». 
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ТЭКСТАЛОГІЯ 

І. П. Клімаў 

БЕЛАРУСКІЯ І ЎКРАІНСКІЯ КАТЭХІЗІСЫ 16—18 стст. 

З гісторыі стварэння катэхізісаў (да 17 ст.) 
Як узор павучання ці настаўлення, катэхізіс быў уласцівы царкве з са-

мых ранніх часоў, калі пачалося хрышчэнне. З’яўленне ў эпоху пераследу 
хрысціянства (2—4 стст.) інстытута катэхумната (падрыхтоўчай стадыі перад 
хрышчэннем) спрыяла вывучэнню асноў хрысціянскай веры і маралі, што ад-
бывалася праз знаёмства з запаветамі, постам, малітвай Гасподняй, сімвалам 
веры і царкоўнымі сакрамантамі (таінствамі). Гэтыя асновы часта выкладаліся 
ў выглядзе катэхізічных казанняў1, якія прамаўлялі ў царкве біскупы, святары, 
дыяканы або прыватным чынам простыя вернікі, ці катэхізічных твораў2. Па-
добныя акцыі адбываліся як над дарослымі празелітамі, так і над дзецьмі, якіх 
у хрысціянскіх сем’ях часта хрысцілі немаўлятамі і толькі потым выхоўвалі ў 
хрысціянскім духу. Аднак з прыняццем хрысціянства ў якасці афіцыйнай 
рэлігіі (4 ст.) і распаўсюджаннем яго па ўсёй Рымскай імперыі катэхумнат 
адмірае, а катэхізацыя паступова адыходзіць на задні план і становіцца 
індывідуальнай справай выхавання малодшага пакалення, якая вядзецца пе-
раважна ў сям’і. У сферы ўмацавання веры і маралі насельніцтва царква, 
відавочна, аддае перавагу іншым формам, такім, як набажэнства ці царкоўнае 
казанне альбо ўласны прыклад добрых паводзін. 

Дыялогавая ці пытальна-адказавая (эротапакрытычная) форма для 
выкладу філасофскіх ці тэалагічных пытанняў выкарыстоўвалася з часоў 
антычнасці і эпохі ранняга хрысціянства. Толькі з пачаткам новага ты-
сячагоддзя заходнееўрапейскія схаласты пачынаюць выкарыстоўваць 
дыялогавую форму для папулярызацыі тэалагічных дагматаў. Упершы-
ню дактрынальнае кіраўніцтва набыло форму пытанняў і адказаў у Бру-
на Вюрцбургскага († 1045). Але нават у гэтым выпадку такія творы ад-
расаваліся не самім вернікам, а святарам, што рыхтаваліся да прымання 
святарскага чыну, а таксама для манахаў і манашак. 

Сярэднявечныя катэхізісы ўяўлялі сабой размову ці дыялог паміж 
духоўным настаўнікам і вернікам, дзе апошні запытваўся ў першага. У 
выглядзе дыялога паміж імі і выкладалася хрысціянскае вучэнне. Такія 
працы складаліся на лацінскай мове, а затым перакладаліся і пераказ-
валіся (пераважна ў манаскім асяроддзі) на народныя мовы, на якіх 
шырока распаўсюджваліся шляхам перапіскі. У 13 ст. царкоўныя ўла-
ды заканадаўча абавязваюць святароў тлумачыць вернікам сэнс сімва-
ла веры і іншых паняццяў і дагматаў хрысціянскага вучэння. 
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Найбольш папулярным еўрапейскім катэхізісам у дарэфармацыйную 
эпоху стаў Elucidarium ананімнага аўтара (найбольш верагодна, што гэта быў 
Ганорый Аўгустадунскі, † пасля 1137 г.). Незвычайная папулярнасць гэтага 
катэхізічнага трактата абумоўлена выбарам даходлівай формы і абмеркаван-
нем найбольш хвалюючых хрысціяніна пытанняў. У выглядзе дыялога вучня 
і настаўніка, які адказвае на пытанні вучня, аўтар тлумачыць асноўныя цар-
коўныя дагматы і галоўныя моманты біблейнай гісторыі, пачынаючы са ства-
рэння свету і канчаючы Апошнім Прысудам і чаканым другім прышэсцем 
Сына Божага. Вобразнасць, трапнасць, лагічнасць і апеляцыя да відавочнасці 
спрыялі лёгкаму засваенню і завучванню зместу гэтага катэхізіса. 

Рымска-каталіцкія катэхізічныя працы ў эпоху Сярэднявечча звы-
чайна мелі дзве часткі, у якіх тлумачыліся малітва Госпада і сімвал ве-
ры, зрэдку да іх магла дадавацца трэцяя частка, дзе разглядаліся смя-
ротныя грахі. У асноўным трохчасткавымі былі катэхізісы дарэфарма-
цыйных гетэрадаксальных рухаў, такіх, як вальдэнсы ці гусіты, у іх 
трэцяй частцы гаворка ішла пра дзесяць запаветаў Маісеевых. 

Раскол заходняга хрысціянства на каталіцтва і пратэстантызм у часы Рэ-
фармацыі зрабіў патрэбу ў сродках катэхізацыі зноў актуальнай і надзённай. 
Рэфармацыя, з аднаго боку, звяртаецца да асобнага чалавека і імкнецца яму 
данесці свае ідэі, а з другога, шукае дастаткова аўтарытэтную і даходлівую 
форму для выражэння свайго новага вучэння. Тады і надыходзіць час катэхізі-
са як сістэматызаванага і папулярнага выкладу хрысціянскіх дагматаў у вы-
глядзе дыялога, звернутага да верніка. Менавіта з гэтага часу пад катэхізісам 
пачынае разумецца дагматычна дакладны выклад асноў хрысціянскай веры ў 
форме пытанняў і адказаў, адрасаваны перш за ўсё моладзі і навучэнцам3. 

Дарэчы, менавіта ў пратэстанта Андрэя Альтхамера († 1539) такі 
выклад у выглядзе пытанняў і адказаў набыў (у 1528 г.) грэчаскую на-
зву «катэхізіс». Але асаблівую папулярнасць і аўтарытэт сярод пратэ-
стантаў атрымалі складзеныя Марцінам Лютэрам два катэхізісы: Малы 
і Вялікі (абодва выйшлі ў 1529 г.). Першы прызначаўся для ўмацаван-
ня ў веры дзяцей і сям’ і, другі адрасаваўся пастарам дзеля навучання 
моладзі і сялянства. Вядомымі былі таксама катэхізісы іншых лютэ-
ранскіх тэолагаў: Філіпа Меланхтана († 1560), які выйшаў у 1549 г., і 
Ёгана Брэнца († 1569) з Вюртэмберга, надрукаваны ў 1551 г.4 

Катэхізісы таксама складалі і прадаўжальнікі ідэй Рэфармацыі, якія раз-
вівалі пастулаты новай веры далей. У 1541 г. Жан Кальвін выдаў катэхізіс на 
французскай мове (першая рэдакцыя была створана ім у 1537 г.), у 1545 г. — 
на лацінскай (т. зв. Жэнеўскі катэхізіс). Як і праца Лютэра, катэхізіс Кальвіна 
атрымаў вялікую папулярнасць. Для нямецкіх кальвіністаў Бадэна, Вюртэм-
берга і Эльзаса прафесарамі Захарыем Урсіне († 1583) і Каспарам Алевітанам 
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(† 1587) у 1563 г. быў складзены т. зв. Гейдэльбергскі катэхізіс, які набыў 
аўтарытэт сярод іншых рэфармацкіх цэркваў (перш за ўсё ў Пфальцы і Галан-
дыі)5. Яго аўтарытэт на Брытанскіх астравах пераняў калектыўна складзены 
т. зв. Вестмінстэрскі катэхізіс 1647 г., які быў зацверджаны англійскім, а по-
тым шатландскім парламентамі. Ён складаўся з Вялікага катэхізіса, які пры-
значаўся для казнадзеяў, і Кароткага, што адрасаваўся дзецям і вучням. 

Першы каталіцкі катэхізіс у эпоху Рэфармацыі з’явіўся яшчэ ў 1535 г. 
Аднак каталіцкім адказам на выклік новай веры сталі дакладна распрацава-
ныя і строга дагматызаваныя езуіцкія катэхізісы. Найбольш вядомым і папу-
лярным з іх стаў катэхізіс нямецкага езуіта Пятра Канізія († 1597), які выйшаў 
у трох версіях: у 1555 г. (Summa doctrinae christianae), 1556 г. (Catechismus 
minimus) і 1558—1559 гг. (Parvus catechismus catholicorum). У 1598 г. італьянс-
кі тэолаг Раберта Белярміна († 1621) выдаў свой катэхізічны дапаможнік для 
святароў, які карыстаўся вялікай папулярнасцю, не меншай за твор Канізія. 
Найбольш аўтарытэтнай працай у каталікоў стаў Рымскі катэхізіс 1566 г. 
(Catechismus Romanus), які адрасаваўся святарам, адрэдагаваны архібіскупам 
Карлам Барамео († 1584). Ён не меў формы пытанняў і адказаў, а падаваў 
толькі выпісы з пастаноў Трыдэнцкага сабора, дзе вызначаўся сэнс апосталь-
скага сімвала веры, сакрамантаў, дзесяці запаветаў Маісеевых і малітвы Гас-
подняй. Дарэчы, на гэтым саборы катэхізіс, як форма і жанр вучыцельнай 
літаратуры, быў ухвалены і рэкамендаваны для шырокага ўжытку. 

Ва ўсходняй царкве не склалася катэхізічнага жанру накшталт таго, 
што ўзнік на захадзе ў эпоху Сярэднявечча. Як і ў старажытнай царкве, 
праваслаўныя ва Усходняй Славіі да сярэдзіны 16 ст. задавальнялі свае 
катэхізічныя патрэбы зборнікамі казанняў, палемічных твораў, дэкрэтаў 
розных сабораў, пасланняў царкоўных іерархаў ці малітоўнікамі6. Твора, 
што змяшчаў бы ад імя царквы тлумачэнне дагматаў веры ў агульнада-
сяжнай форме, у грэка-праваслаўнай традыцыі не існавала. 

Катэхізіс у выглядзе пытанняў і адказаў быў прынесены ва ўсходні 
праваслаўны свет з лацінскага захаду, на хвалі Рэфармацыі і контррэфарма-
цыі. Яго форма прыйшла з ужо завершанай структурай, жанрава-стылістыч-
нымі адметнасцямі і сталым зместам. Таму гісторыя ўсходнеславянскіх ка-
тэхізісаў — гэта гісторыя ўспрымання і прыстасавання заходняй формы ка-
тэхізіса да традыцыйнай грэка-візантыйскай рэлігійнасці і адпаведна гісто-
рыя рэцэпцыі гэтай формы праваслаўнымі (і уніяцкімі) супольнасцямі. 

Лік і склад беларускіх і ўкраінскіх катэхізісаў 
Найбольшай увагі заслугоўваюць, зразумела, друкаваныя катэхізі-

сы, паколькі яны давалі стабільны тэкст і былі дасяжныя значнаму колу 
чытачоў. Да друкаваных катэхізісаў належаць 10 выданняў, 6 з якіх 
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упершыню выйшлі ў Беларусі (Нясвіж, Вільня, Куцейна, Магілёў, Суп-
расль), 1 у Маскве, 3 ва Украіне (Кіеў, Унеў, Пачаеў, Львоў)7. 

1. Пратэстанцкі Катихисис (Нясвіж, 1562), складзены Сымонам 
Будным і выдадзены ў друкарні Кавячыньскіх на старабеларускай 
мове8. Таксама Буднаму належыць твор катэхізічнага зместу Об оп-
равдании грешного человека пред Богом (Нясвіж, 1562)9, склад якога 
невядомы, паколькі твор цяпер страчаны. 

2. Каталіцкі Катехизм (Вільня, 1585), перакладзены паводле твора 
Пятра Канізія з лацінскай мовы езуітамі, але не на старабеларускую, як 
лічылася дагэтуль, а на царкоўнаславянскую10. Гэты катэхізіс быў над-
рукаваны альбо ў друкарні Віленскай езуіцкай акадэміі, альбо на іх за-
мову ў друкарні Мамонічаў (выкарыстаны шрыфт Мамонічаў, але друк 
неахайны, з памылкамі, месца выдання не пазначана). 

3. Праваслаўны катэхізіс Лаўрэна Зізанія (Масква, 1627) на царкоўна-
славянскай мове ў пытаннях і адказах11, які быў раскрытыкаваны маскоў-
скімі царкоўнымі ўладамі і таму не атрымаў шырокага распаўсюджання. 

4. Уніяцкі катэхізіс Наука яко верити мает каждый … православ-
ный (Вільня, 1628), надрукаваны ў кляштары Св. Тройцы айцоў-базыль-
янаў12 на старабеларускай мове. Праўдападобна, уяўляе сабой публіка-
цыю катэхізіса, напісанага Язафатам Кунцэвічам напачатку 17 ст. 

5. Праваслаўны кароткі катэхізіс Сільвестра Косава пад назвай 
Дидаскалия (Куцейна, 1637, 1638, 1653), на старабеларускай мове13. 
2-е выданне катэхізіса выйшла пад назвай О мистериях, или таинах в 
посполитости ў складзе кнігі Синод в року 1638 в церкви кафедраль-
ной луцкой отправованый (Крамянец, 1638)14. 

6. Праваслаўны катэхізіс Собрание короткой науки о артикулах 
веры (Кіеў, 1645)15, які ў тым самым годзе выйшаў таксама ў друкарні 
Кіева-Пячэрскай лаўры на польскай мове. На гэтай мове ён быў хутчэй 
за ўсё і напісаны, а затым перакладзены на старабеларускую мову. 

7. Уніяцкі катэхізіс Катихисис албо наука христианская (Унев, 
1685), перакладзены паводле лацінскага катэхізіса Якаба Маршана і 
выдадзены перамышльскім біскупам Інакенціем Вінніцкім на стара-
беларускай мове ў пытаннях і адказах. 

8. Уніяцкі катэхізіс Краткий Катихисм исторический (Пачаеў, 1756), 
перакладзены з польскай мовы базыльянінам Макарам Нерановічам і выда-
дзены паралельна на адной старонцы царкоўнаславянскай і польскай мовамі. 

9. Праваслаўны катэхізіс Феафана Пракаповіча, які выходзіў пад наз-
вай Катехизис ці Катехизм (Магілёў, 1757, 1761), выдадзены мясцовым 
праваслаўным брацтвам на царкоўнаславянскай мове расійскай рэдакцыі. 
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10. Уніяцкі катэхізіс Общие и естественные поучения христианскаго 
богочестия / Собрание великаго катехизму (Супрасль, 1788; Львоў, 1788), 
паралельна на царкоўнаславянскай і польскай мовах. 

Можна заўважыць, што катэхізісы з’яўляліся ў Беларусі і Украі-
не ў пэўныя перыяды: у 2-й палове 16 ст., затым на працягу 17 ст. (з 
1627 па 1685 г.) і ў 2-й палове 18 ст. Раннія катэхізісы былі складзе-
ныя пераважна мясцовымі аўтарамі, тады як з канца 17 ст. пачына-
юць з’яўляцца толькі пераклады заходніх альбо расійскіх твораў. 

Апрача асобных выданняў невялікія катэхізісы з канца 16 ст. маглі 
публікавацца ў вучэбнай літаратуры для моладзі — букварах і граматыках. 
У гэтых кнігах падаваліся асноўныя малітвы (у т. л. «Ойча наш») і некато-
рыя хваласпевы, маглі выкладацца Дэкалог, 7 сакрамантаў, 5 Божых запаве-
таў, 9 дабрадацей, 7 грахоў і да т. п., часам — сімвал веры. Склад, назва, 
змест гэтых тэкстаў у праваслаўных і уніяцкіх выданнях быў крыху розны. 
Часам гэтыя тэксты атрымлівалі ў букварах і граматыках тое ці іншае тлу-
мачэнне, аднак нярэдка разам з ім (ці замест яго) магло публікавацца асоб-
нае тлумачэнне дагматаў веры, звычайна пад назвай «навука для дзецей». 

Першым вучэбным катэхізісам з’яўляецца Стефана Зизания изло-
жение о православной вере, якое было апублікавана на царкоўнаславян-
скай мове ў буквары Азбука — наука ку читанью и разуменью писма 
словенского (Вільня, 1596), што быў складзены Лаўрэнам, братам Ста-
фана, і надрукаваны ў брацкай друкарні16. У 17—18 стст. падобныя ву-
чэбныя катэхізісы нярэдка выдаваліся ў Беларусі і Украіне. Аднак склад 
і лік такіх катэхізічных публікацый у вучэбнай літаратуры таго часу па-
куль не даследаваны, таму іх разгляд застаецца за межамі гэтай працы. 

Вывучэнне рукапісаных катэхізісаў знаходзіцца толькі напачатку, таму 
іх дакладная колькасць невядома, а мова і склад практычна не даследава-
ны17. Зараз можна назваць 2 катэхізісы, што засталіся ў рукапісах. 

11. Праваслаўны рукапісны катэхізіс з 1600 г. у пытаннях і адка-
зах18; адзіны рукапіс яго цяпер страчаны. 

12. Уніяцкі рукапісны катэхізіс Язафата Кунцэвіча, напісаны пас-
ля 1615 г.19 і вядомы ў адзіным рукапісе. 

У навуковай літаратуры трапляюцца згадкі пра некаторыя катэ-
хізісы, цяпер неадшуканыя альбо страчаныя. Некаторыя з такіх катэ-
хізісаў, відаць, ніколі не існавалі. 

А. Пратэстанцкі «катэхізіс для дзетак хрысціянскіх» Васіля Цяпін-
скага, пра які згадвае толькі сам Цяпінскі ў рукапіснай прадмове да свайго 
друкаванага Евангелля. Калі такі катэхізіс сапраўды існаваў, то гэты твор 
быў надрукаваны Цяпінскім разам з Евангеллем і мусіў служыць уводзі-
намі ў пратэстанцкую тэалогію20. 
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Б. Праваслаўны «катэхізіс у выглядзе пытанняў і адказаў» (Вільня, 1595) 
Стафана Зізанія на дзвюх мовах, польскай і старабеларускай, у адной кнізе21. 
Гэты твор не захаваўся, калі ён і існаваў, то верагодна, што версія ці частка гэ-
тага катэхізіса была прэзентавана Лаўрэнам Зізаніем у Маскве ў 1627 г. 

В. Праваслаўны катэхізіс, нібыта складзены Мялетам Сматрыц-
кім яшчэ ў 1623 г. і надрукаваны ў Дармані ў 1627 ці 1628 г. (ці каля 
таго года)22. На самай справе гаворка можа ісці толькі пра польска-
моўны катэхізіс Сматрыцкага Krótki wykład, надрукаваны ў яго трак-
таце Θρηνος (Вільня, 1610) у якасці асобнага раздзела23. 

1. Нясвіжскі катэхізіс 
Поўная назва твора паводле тытульнага ліста: Катихисис, то есть наука 

стародавная христианьская от светого писма для простыхъ людей языка 
руского, в пытаниах и отказех събрана. Складаецца з 4 частак: а) катэхізіс 
для дзетак хрысціянскіх мовы рускай, у якой апавядаецца пра дзесяць запаве-
таў Божых (арк. 1—105), б) пра веру (арк. 106—165), в) пра малітву Гаспод-
нюю (арк. 165адв.—210), г) пра таінствы (арк. 210—234адв.), апошняя частка 
ўтрымлівае асобны раздзел пра вячэру Гасподнюю (арк. 234адв.—251). Ап-
рача таго, кніга мае дэдыкацыю кн. Мікалаю Радзівілу Чорнаму, фундатару 
выдання (арк. 1—6) і прадмову Сымона Буднага (арк. 1—3), прадмова і дэды-
кацыя падпісаны 10 і 12.06.1562 г. Дэдыкацыю падпісалі таксама Мацвей Ка-
вячынскі і Лаўрэн Крышкоўскі. Ці вынікае з гэтага, што яны (ці хто-небудзь з 
іх) разам з Будным працавалі над гэтым творам? 

Абставіны выдання Будным катэхізіса добра не вядомы. Без сумне-
ву, ён прызначаўся праваслаўным чытачам, а з улікам складаных пытан-
няў, якія закраналіся ў творы, адрасаваўся хутчэй за ўсё святарам. Мова 
перакладу старабеларуская24, аднак біблейныя цытаты пакінуты без пе-
ракладу, на царкоўнаславянскай мове. Амаль не вывучаны змест і склад 
гэтага катэхізіса, яго крыніцы, а таксама крыніцы цытат25. 

Некаторыя аўтары лічаць, што Нясвіжскі катэхізіс быў складзены 
Будным паводле Малога катэхізіса Лютэра, але на самай справе гэта па-
мылка26. Толькі склад частак твора паўтарае Малы катэхізіс Лютэра, але 
іх змест не супадае з Лютэравым27. Гэта хутчэй «вялікі папулярны трак-
тат па хрысціянскай дагматыцы, самастойна напісаны, не змадэляваны 
ні на які ўзор, апрача знешняй формы пытанняў і адказаў»28. Часта ка-
тэхізіс Буднага называецца арыянскім, і гэтае пытанне патрабуе даслей-
шага даследавання, але малаверагодна, што ў ім сапраўды выказваюцца 
арыянскія (антытрынітарныя) ідэі. Па-першае, на той час Будны яшчэ 
сам прытрымліваўся кальвінізму; па-другое, казнадзей, нядаўна пакліка-
ны да двара заможнага пратэктара пратэстантызму ў ВКЛ Мікалая Ра-
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дзівіла Чорнага, наўрад ці адважыўся б выдаць на грошы свайго пратэк-
тара арыянскі твор, ды яшчэ і з прысвячэннем яму. 

Ёсць меркаванне, што катэхізіс Буднага быў перавыдадзены ў 1625 ці ў 
1628 г. у Стакгольме для ўсходнеславянскага насельніцтва тых раёнаў Мас-
ковіі (Інгерманландыя, Карэлія), што паводле Стаўбцоўскага міру 1617 г. 
трапілі пад уладу Швецыі29. Аднак гэта памылка. Сапраўды, у сувязі са 
з’яўленнем новага непратэстанцкага насельніцтва шведскі кароль Густаў II 
загадаў у 1625 г. зрабіць некалькі кірылічных шрыфтоў, каб надрукаваць 
некалькі рэлігійных выданняў для гэтага насельніцтва30. У адпаведнасці з 
загадам у Стакгольме ў 1628 г. быў выдадзены пераклад Малога катэхізіса 
Лютэра, а таксама буквар (да 1639 г.). Перакладчыкам катэхізіса выступіў 
Ханс Флёрых, нямецкі перакладчык пры маскоўскім двары Барыса Гадуно-
ва. У сваім загадзе шведскі кароль падкрэсліў, што перакласці рэлігійныя 
кнігі трэба на правільную рускую мову, але цытаты са Св. Пісьма не перак-
ладаць, а пакінуць у царкоўнаславянскай версіі. Хаця гэтая практыка блізка 
нагадвае працу Буднага, аднак на самай справе пераклад быў здзейснены на 
рускую (царкоўнаславянізаваную) мову. 

2. Віленскі каталіцкі катэхізіс 
Поўная назва твора паводле тытульнага ліста: Катехизм или наука 

всем православным християном к повчению велми полезно. Складаецца з 
5 частак: а) пра веру і паданне апостальскае (арк. 2—13), б) пра надзею і 
малітву Гасподнюю (арк. 13—19адв.), в) пра любоў і запаветы Божыя 
(арк. 19адв.—31), г) пра сакраманты (арк. 31—40адв.), д) пра абавязкі і 
справядлівасць хрысціянскую (арк. 40адв.—52адв.). За выключэннем 
тытульнага ліста і зместу, надрукаванага на яго адвароце, увесь тэкст 
кнігі на царкоўнаславянскай мове, хаця на тытульным лісце паведамля-
ецца, што яна з латинского языка на русский язык ново преложоно

31. 
Віленскі катэхізіс уяўляе сабой пераклад лацінскага катэхізіса Пят-

ра Канізія Parvus catechismus catholicorum на царкоўнаславянскую мо-
ву32. Існуюць меркаванні, што яго перакладчыкамі былі тыя ці іншыя 
беларусы-канвертыты з атачэння А. Пасевіна33. Аднак паводле высноў 
А. Фалоўскага, які ўважліва даследаваў гэтае пытанне, катэхізіс быў пе-
ракладзены ў езуіцкім калегіуме (у Вільні, што найверагодней, ці ў Бра-
неве (непадалёк ад вусця Віслы), першай езуіцкай школе ў Польшчы (з 
1564 г.), што вынікае з аднаго ліста Пасевіна)34. Выданне катэхізіса, сап-
раўды, было часткай грандыёзнага плана папскага легата Антона Па-
севіна па распаўсюджанні каталіцкай веры сярод усходніх славян35. 

Пераклад насіў калектыўны характар, перакладчыкі, добра разу-
меючы лацінскі тэкст, сутыкаліся з вялікімі цяжкасцямі ў той мове, на 

142 І. П. Клімаў 
 

якую перакладалі36. Праблемы ў іх выклікалі і граматычныя, і лексіч-
на-семантычныя асаблівасці гэтай мовы. Біблейныя цытаты падаваліся 
ў іх царкоўнаславянскіх адпаведніках. 

Катэхізіс прызначаўся хутчэй за ўсё езуіцкім вучэльням у Вільні і 
Полацку, дзе з 1583 г. існавала выкладанне старабеларускай, а пазней і 
царкоўнаславянскай мовы. Твор Канізія служыў галоўным падручнікам 
контррэфармацыі і шырока ўжываўся ў езуіцкіх школах да 2-й пал. 
17 ст. Няясна, аднак, у якой ступені яго пераклад на старабеларускую 
мову выкарыстоўваўся вернікамі — беларусамі-канвертытамі. 

Ёсць меркаванне, што Віленскі катэхізіс уяўляе сабой перавыданне 
Рымскага катэхізіса Канизие Петр. Сумма науки (Рым, 1583). Аднак гэ-
та памылка, рымскі друк не мае дачынення да віленскага выдання, хаця 
ў абодвух выпадках перакладзены быў твор Пятра Канізія37. У Рыме ў 
1583 г. кірыліцай быў выдадзены пераклад задарскага каноніка Шымуна 
Будыніча на харвацкую мову, які раней, у 1582 г., друкаваўся лацінкай38. 

3. Катэхізіс Лаўрэна Зізанія 
Твор фактычна не мае поўнай назвы, і на першым лісце адразу 

пачынаецца тэкст зместу: Книга, глаголемая по-гречески катехисис, по 
литовски оглашение, русским же языком нарицается беседословие. Ён 
складаецца з 80 раздзелаў, у якіх разглядаюцца розныя пытанні пра-
васлаўнай дагматыкі, абраднасці, хрысталогіі і нават царкоўнай гісто-
рыі. Разгляд часам набывае палемічную накіраванасць, што ператварае 
твор хутчэй у трактат у эротапакрытычнай форме. 

Пасля Берасцейскай уніі праваслаўная інтэлігенцыя Беларусі і Украі-
ны, шукаючы паратунку і падтрымкі для процідзеяння уніятам, звяртае свае 
погляды на Маскву, якая ўспрымалася на Захадзе як апірышча праваслаўя. 
Напэўна таму Лаўрэн Зізаній у 1626 г. накіроўваецца ў Маскву, жадаючы 
там апублікаваць свой твор і пазнаёміць з ім маскоўскае духавенства. Аднак 
без пільнай царкоўнай цэнзуры ніякую кнігу ў Масковіі ўвогуле нельга бы-
ло надрукаваць. Таму Зізаній «біў чалом» патрыярху Філарэту, каб выпра-
віць свой рукапіс на маскоўскі кшталт. Пасля неістотных змен, зробленых 
на загад самога патрыярха двума маскоўскімі царкоўнікамі, кніга з некато-
рымі лакунамі была надрукавана, і ўвесь яе наклад быў здараваны аўтару. 

Аднак некаторыя месцы і выразы ў кнізе Лаўрэна выклікалі падаз-
рэнні ў маскоўскіх абскурантаў, таму для абмеркавання спрэчных моман-
таў пад час друкавання кнігі быў наладжаны багаслоўскі дыспут39. Боль-
шасць зробленых на ім заўваг тычылася недакладных выразаў і друкар-
скіх памылак у творы, аднак у некаторых выпадках закраналіся пытанні 
дагматыкі і абраднасці. Маскоўскім артадоксам, напрыклад, не падабаліся 
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апеляцыі Лаўрэна да аўтарытэтаў заходняй царквы — Аўгусціна і Ераніма 
і да грэчаскіх аўтарытэтаў, яго выклад астранамічных ведаў. Далягляд 
Зізаніевай кнігі не ўпісваўся ў тэалагічную эрудыцыю маскавітаў. 

У выніку дыспута маскоўскія царкоўныя ўлады прыйшлі да высновы, 
што з ухвалай кнігі яны крыху паспяшаліся. Патрыярх загадаў надрукава-
ную кнігу з друкарні не выпускаць, хаця Лаўрэну пакінулі раней аддадзе-
ныя яму паасобнікі. З надрукаваных аркушаў было сабрана некалькі ня-
поўных паасобнікаў, што не маюць тытульнага ліста і выходных звестак. 

Тым не менш пазней праца Зізанія атрымала папулярнасць сярод 
расійскіх старавераў, якія бачылі ў ёй апірышча сваёй ідэалогіі і абраднасці. 
У іх асяроддзі твор Зізанія распаўсюджваўся ў рукапісных копіях, а на іх 
замову неаднаразова перавыдаваўся (Гродна, 1783, 1787, 1788; Пскоў, 1874). 

4. Віленскі уніяцкі катэхізіс 
Поўная назва твора паводле тытульнага ліста: Наука яко верити мает 

каждый, который щитится наречением православия, згодная з писмом 
святым и со святыми учителми церковными. Складаецца з 4 частак: а) пра 
веру (арк. 2адв.—9) разам з падраздзелам пра хросны знак (арк. 9адв.—
10адв.), б) пра малітву Гасподнюю (арк. 10адв.—14), в) пра дзесяць запаве-
таў (арк. 14адв.—21), г) пра сем таямніц царкоўных (арк. 21адв.—24). 

Здаецца, што гэты твор уяўляе сабой публікацыю катэхізіса, напісанага 
Св. Язафатам Кунцэвічам. Але гэтае пытанне яшчэ патрабуе ўдакладнення. 

5. Катэхізіс Сільвестра Косава 
Поўная назва твора паводле тытульнага ліста: Дидаскалия альбо 

наука, которая ся первей из уст священником подавала о седми са-
краментах албо ли тайнах. Ён складаецца з адной часткі: пра сакра-
манты ці царкоўныя тайны (арк. 1—31адв.). Апрача таго, кніга мае 
прадмову аўтара да чытача (арк. 1адв.—2адв. асобн. фал.). 

Хаця катэхізіс Сільвестра Косава прызначаўся святарам, але, як 
вынікае з прадмовы, аўтар жадаў бачыць яго чытачамі таксама про-
стых вернікаў. З гэтай прычыны прадмова да выдання (на старабела-
рускай мове) вызначалася простай архітэктонікай, лапідарнасцю і 
лаканічнай дасяжнасцю пададзенага матэрыялу. 

Пазней твор Косава выходзіў ва Украіне пад назвай О сакрамен-
тах (Кіеў, 1657, 1668) ці з больш працяглым загалоўкам: Краткое по-
учение о семи сакраментах или тайнах церковных (Чарнігаў, 1716). 
Маецца таксама пераклад катэхізіса Косава на царкоўнаславянскую 
мову, які быў выкананы ў 17 ст. і застаўся ў рукапісе. 
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6. Катэхізіс Пятра Магілы 
Поўная назва твора паводле тытульнага ліста: Собрание короткой 

науки о артикулах веры православно-кафолической христианской, вед-
луг вызнаня и науки Церкве св. Восточной, соборной и апостолской. Ён 
налічвае 260 пытанняў і адказаў і складаецца з 3 частак, сімвалічна на-
званых «пра веру, надзею і любоў». У 1-й разглядаецца сімвал веры па 
«артыкулах» (складніках) і сакраманты (арк. 2—40адв.), у 2-й — малітва 
«Ойча наш» і вучэнне пра сем дабрадацей (арк. 41—53адв.), у 3-й — Дэ-
калог (арк. 54—65адв.). Катэхізісу папярэднічаюць кароткія ўводзіны 
пад назвай Книга, зовомая Катихизис (арк. 1—1адв.). 

Катэхізіс у пытаннях і адказах прызначаўся для парафіяльных свя-
тароў і простых вернікаў, як падкрэсліваецца ў прадмове, перш за ўсё 
моладзі і сялян. Таму ён быў напісаны на старабеларускай мове і нават 
біблейныя цытаты ў ім падаваліся ў перакладзе. 

Гэты катэхізіс нарадзіўся з працы над праваслаўным вызнаннем веры. 
Патрэба ў афіцыйных творах, дзе выкладаліся б дагматы праваслаўнай ве-
ры, сталася ў праваслаўным асяроддзі асабліва вострай пасля скандала з ве-
равызнаннем канстанцінопальскага патрыярха Кірылы Лукарыса40, якое 
было прасякнута пратэстанцкім духам41. Напрыклад, Мялет Сматрыцкі, які 
пазнаёміўся з гэтым веравызнаннем яшчэ ў рукапісе, знайшоў у ім шматлі-
кія элементы, запазычаныя з кальвінісцкай тэалогіі. Пасля вяртання са сваёй 
вандроўкі на Блізкі Усход ён выкрываў дагматычныя памылкі твора42. 

Інтэлектуальныя сродкі для стварэння сістэматызаванага праваслаўна-
га катэхізіса знайшліся ў Кіеўскай мітраполіі — адзінай правінцыі, залежнай 
ад праваслаўнага Усходу, але вольнай ад іншавернага турэцка-мусульман-
скага панавання і асвечанай заходняй адукацыяй. Ініцыятарам стварэння ка-
тэхізіса стаў кіеўскі мітрапаліт і патрыяршы экзарх Пётр Магіла, чаму ў спе-
цыяльнай літаратуры гэты твор часта называюць «Магілін катэхізіс». Аднак 
на думку даследчыкаў, Магілін катэхізіс быў напісаны выкладчыкам Кіева-
Пячэрскай лаўры Ісаем Казлоўскім, які пасля чытання на саборы катэхізіса і 
ўхвалы яго атрымаў годнасць доктара тэалогіі43. 

У падмурак праваслаўнага веравызнання Магілай быў пакладзены Рым-
скі катэхізіс, складанне вялося паводле лацінскіх крыніц і нават пісалася на 
лацінскай мове44. Мітрапаліт Пётр Магіла, малдаўскі арыстакрат па пахо-
джанні, прайшоў польскамоўную школу, захапляўся раманскай культурай і 
«быў перакананы заходнік, заходнік паводле сваіх густаў і звычак»45. Ён рэ-
фармаваў Кіеўскую мітраполію на ўзор рымска-каталіцкіх дыяцэзій, узмоцніў 
дысціпліну сярод святароў і падпарадкаваў усе буйныя праваслаўныя брацт-
вы сваёй уладзе. Створаная на ўзор езуіцкіх вучэльняў, Кіеўская калегія 
ўзроўнем выкладання пераўзышла уніяцкія вучэбныя ўстановы. Большасць 
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прадметаў у ёй выкладалася на лацінскай мове, на ёй таксама выдаваліся кнігі 
ў друкарні. Значная частка тэрміналогіі і шмат якія паняцці ў кіеўскім правас-
лаўным веравызнанні былі запазычаны з прац лацінскіх тэолагаў46. 

Праца абмяркоўвалася ў 1640 г. на царкоўным саборы ў Кіеве, а затым 
разглядалася ў 1642 г. на саборы ў Ясах, куды прыбылі прадстаўнікі ўсход-
ніх патрыярхаў47. Галоўным экзаменатарам з грэчаскага боку і перакладчы-
кам твора на грэчаскую мову выступаў іераманах і казнадзей Мялет Сірыг 
(† 1667), вядомы сваёй вучонасцю і прававернасцю гадаванец Падуанскага 
універсітэта. Лацінскі дух веравызнання Магілы выклікаў вострую крытыку 
ў грэкаў, і некаторыя месцы ў ім былі пераменены, пасля чаго твор быў ух-
валены саборам48. Працу паслалі на зацвярджэнне ўсходнім патрыярхам 
(канстанцінопальскаму, александрыйскаму, антыяхійскаму і іерусалімска-
му). Пасля належнай рэдактуры яны прызналі твор правільным і прававер-
ным, вартым для ўжытку не толькі русінаў, але і праваслаўных грэкаў, што 
было зацверджана подпісамі патрыярхаў у 1643 г. 

Аднак Магіла з нейкіх прычын прысланае яму веравызнанне не на-
друкаваў49, а вырашыў выдаць уласную рэдакцыю ў скарочаным выглядзе 
як катэхізіс у пытаннях і адказах. На пачатку ў 1645 г. з друкарні Кіева-
Пячэрскай лаўры выйшла версія на польскай мове пад назвай Zebranie 
krotkiey nauki o artykułach wiary, якой паслядоўнічала і старабеларуская 
версія, што з’явілася ў тым жа годзе. Твор неўзабаве быў перавыдадзены 
Міхалам Слёзкам (Львоў, 16462), хутка перакладзены на царкоўнаславян-
скую мову і з дадаткам некаторых іншых рэлігійных тэкстаў50 выдадзены 
нанова (Масква, 1649; Кіеў, 1712)51. Маскоўскае выданне шмат пазней пе-
равыдалі уніяты для старавераў пад назвай Собрание краткия науки о ар-
тикулах веры (Пачаеў, 1782, 1783, 1785; Супрасль, 1788). 

7. Унеўскі катэхізіс 
Поўная назва твора паводле тытульнага ліста: Катихисисъ албо наука 

христианская вкоротць з розных авторов зобраная. Ён складаецца з 2 час-
так: а) пра Бога (арк. 5—40адв.), б) пра царства нябеснае (арк. 41—86адв.). 
Апрача таго, кніга мае прадмову друкара Сямёна Стаўніцкага (арк. 2—
4адв.), некалькі малітваў і духоўных вершаў на царкоўнаславянскай мове і 
трактат перамышльскага біскупа Інакенція Вінніцкага Наука або способ 
диспонованя ся на смерть кожному християнину (арк. 86адв.—99адв.)52. 
Біскуп (с 1679 г.) патаемна сімпатызаваў уніяцтву, але толькі ў 1691 г., як 
лічыцца, адкрыта перайшоў ва уніяцтва. 

Унеўскі катэхізіс уяўляе сабой пераклад-апрацоўку катэхізічнага твора 
каталіцкага тэолага Якаба (сапраўднае імя — Жак) Маршана († 1648) Hortus 
pastorum, які ўпершыню з’явіўся на лацінскай мове (1638)53. Гэты твор у 
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пытаннях і адказах па катахетыцы, дагматыцы і казальнай практыцы быў 
папулярны ў эпоху барока і меў дзесяткі перавыданняў і перакладаў у 
Еўропе, напрыклад на польскай мове (Кракаў, 1648, 1682)54. Пераклад на 
старабеларускую мову выкананы хутчэй за ўсё з польскай мовы, біблейныя 
цытаты збольшага прыведзены на царкоўнаславянскай. Перакладчык ка-
тэхізіса невядомы, наўрад ці ім быў сам біскуп. 

8. Пачаеўскі кароткі гістарычны катэхізіс 
Поўная назва твора паводле тытульнага ліста: Краткий Катихисм ис-

торический от Писаний Ветхаго и Новаго Завета избранный, не токмо 
Правоверным Христианом, но наипаче всем Иереем Парохиальным, обуче-
ния ради себе в Историах Писаний святых Всепотребный от многих зво-
дов послежде на Диалект Славенский трудом честнаго отца Макария Не-
роновича чина святаго Василия Великаго инока Провенции Полска Богосло-
ва преведенный. Ён складаецца з 2 частак: а) першая частка, содержащая в 
себе краткое собрание Истории святыя (арк. 2—52адв.), б) другая частка, 
вкратце содержащая в себе учение Христианское (арк. 53—98адв.). Твор 
заканчваецца падрабязным зместам Оглавление (арк. 1 асоб. фал.—3адв.) і 
спісам памылак друку Ключившаяся в книжице сей, в тексте славенском, 
погрешения типографския да исправятся тако (арк. 4 асобн. фал.—4адв.). 

Тэкст надрукаваны ў выглядзе дыглоты ў двух слупках на старонку: 
злева царкоўнаславянскі пераклад, справа — яго польскі ўзор55. Пераклад 
мае моцны струмень усходнеславянскіх дамешкаў. Перакладчыкам высту-
піў нейкі базыльянін Макар Нерановіч. Выданне было блаславёнае уніяцкім 
біскупам Луцкім і Астрожскім Сільвестрам Любянецкім-Рудніцкім. 

9. Магілёўскі катэхізіс 
Поўная назва твора паводле тытульнага ліста: Катехизис, или краткое 

начальное Христианское учение в пользу и спасение юношам, купно же и 
старым ненаученным, в трех беседах написанный56. Ён складаецца з 3 «раз-
моў»: 1) першая размова (арк. 8адв.—31адв.), якая ўключае тры часткі: а) пра 
Бога (арк. 9—21адв.), б) пра Тройцу (арк. 22—26), в) о создании мира и о об-
щем смотрении (арк. 26—31адв.), 2) другая размова (арк. 31адв.—82адв.), 
якая таксама ўключае тры часткі: а) пра першага чалавека (арк. 32—35адв.), 
б) пра награшыўшага чалавека (арк. 35адв.—43), в) о милосердии божии к 
падшему человеку и о его спасении (арк. 43—82адв.), 3) трэцяя размова (арк. 
82зв.—128зв.), якая складаецца з дзвюх частак: а) пра сімвал веры (арк. 83—
106), б) пра Дэкалог (арк. 106—128адв.). У 2-м выданні сюды дададзена 
сімфонія (арк. 1—5 асобн. фал.) і тлумачэнне малітвы Гасподняй (арк. 5адв.—
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7адв. асобн. фал.). Апрача таго, кніга мае прадмову (арк. 1—4адв.) і ўводзіны 
Повесть краткая о бозе и его смотрении (арк. 4адв.—8адв.). 

Катэхізіс уяўляе сабой публікацыю твора Феафана Пракаповіча 
(† 1736)57, выдадзеную захадамі Георгія Каніскага († 1795), які пры архія-
рэйскім доме ў 1757 г. завёў друкарню ў Магілёве. Гэты катэхізіс прызна-
чаўся хутчэй за ўсё для брацкай школы, а таксама для экспарту ў Расію. 

10. Супрасльскі катэхізіс 
Поўная назва твора паводле тытульнага ліста: Общих и естественных 

поученый христианскаго богочестия Часть первая. Ён скаладаецца з 2 час-
так: 1) кароткі катэхізіс у пытаннях і адказах (арк. 1адв.—17) і 2) працяглы 
катэхізіс без пытанняў Собрание великаго Катехизму без питаний з дово-
дящими словеси писма святаго (яго загаловак па-польску: Krotkie zebranie 
wielkiego katechizmu). Гэтая частка складаецца з 5 раздзелаў: а) пра веру, 
б) пра надзею, в) пра міласць, г) пра святыя сакраманты, д) пра хрысціян-
скую справядлівасць з дадаткам «пра чатыры рэчы астатнія». 

Паколькі на тытульным лісце выданне прызначалася ку употреб-
лению русским училищам, то трэба меркаваць, што яно выкарыстоў-
валася ва уніяцкіх вучылішчах. 

Пакуль не даследавана, якая польская крыніца выступала арыгіна-
лам для выдання; хутчэй за ўсё гэта быў стандартны каталіцкі падруч-
нік таго часу Wielki katechizm w pytaniach i odpowiedziach, які ўжываўся 
ў школах для рэлігійнага навучання. 
 
1  Прыкладам могуць служыць катэхізічныя настаўленні Кірылы, патрыярха 

Іерусалімскага (4 ст.), а таксама цэлыя цыклы катэхізічных павучанняў ці 
гамілій, што належалі Св. Аўгусціну ці Іаану Залатавуснаму. Пазней яны 
паслужылі ўзорам для складальнікаў сярэднявечных катэхізісаў. 

2  Прыкладам могуць служыць узоры катэхізісаў, пакінутыя Св. Аўгусцінам: De 
catechizandis rudibus і De doctrina Christiana. У гэтых творах выкладаюцца га-
лоўныя палажэнні хрысціянскай дагматыкі (вучэнне пра Бога, Тройцу, Сына 
Божага) і гісторыі (стварэнне свету і чалавека, яго грэхападзенне, выкупленне 
Хрыста, яго пакутніцкая смерць і уваскрэсенне, суд для ўсіх людзей). Першым 
з такіх твораў лічыцца праца Св. Iрынея Ліёнскага Εις επίδειξιν του αποστολικου 
κηρύγµατος (2 ст.), якая захавалася ў армянскім перакладзе. 

3  Ад катэхізіса трэба адрозніваць два іншыя жанры, што выражаюць веру і вучэн-
не царквы ў сістэматызаваным выглядзе, — сімвал веры і веравызнанне. Сімвал 
веры (symbolum fidei, інакш (паводле пачатковых слоў): credo, верую) утрымлівае 
пералік ва ўсталяванай паслядоўнасці дагматаў веры. Веравызнанне (confessio-
nes, інакш спавяданне) дае строга дагматычнае тлумачэнне і абгрунтаванне сім-
вала веры, значэнне малітвы Гасподняй, асноўных паняццяў хрысціянства (дзе-
сяць Божых запаветаў, сем святых сакрамантаў (таінстваў), сем дароў 
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Св. Духа, сем галоўных грахоў і да т. п.), а таксама значэнне галоўных момантаў 
у лёсах чалавечай душы (смерць, Божы прысуд, неба ці пекла). Як бачна, павод-
ле зместу веравызнанне блізкае да катэхізіса, аднак адрозніваецца ад яго формай. 

4  Абодва тэолагі раней выпусцілі катэхізічныя кіраўніцтвы ў пытаннях і адказах: у 
Меланхтана ў 1532 г. выйшаў катэхізіс на лацінскай мове для студэнтаў, а Брэнц 
выдаў у 1535 г. свой катэхізіс для моладзі, хаця яшчэ ў 1528 г. ён падрыхтаваў для 
моладзі два даходлівыя катэхізісы (Вялікі і Малы), таксама ў пытаннях і адказах. 

5  Большасць пратэстанцкіх цэркваў трымалася традыцыі хрышчэння дзяцей, таму 
захоўвала катэхізісы ў якасці абавязковай вучыцельнай і тэалагічнай літаратуры, 
адрасаванай не толькі моладзі, але і дарослым. Як і ў лютэранскіх школах, катэхізіс 
быў галоўным прадметам вывучэння ў кальвінісцкіх школах. Некаторыя з рады-
кальных пратэстанцкіх плыней (у 16 ст. — анабаптысты і антытрынітарныя рухі, 
што знаходзіліся пад іх уплывам, з 17 ст. — баптысты) надавалі хрышчэнню іншае 
значэнне і праводзілі яго над дарослымі (ці ўвогуле адмаўлялі хрышчэнне), а таму 
абыходзіліся без катэхізіса. Але некаторыя з анабаптыстаў (т. зв. мараўскія браты) 
стваралі веравучыцельныя творы. Прыкладам можа служыць катэхізіс у пытаннях 
і адказах, напісаны, верагодна, Пятром Валпатам († 1578) у 1570-х гг. і прызначаны 
для дзяцей. Гэты твор пад назвай Kinderbericht für die erwachsene Jugend, in Frag’ 
und Antwort выкарыстоўваўся ў школах мараўскіх братоў для выхавання моладзі. З 
17 ст. галандскія менаніты таксама пачынаюць карыстацца ўласнымі катэхізісамі. 

6  Гл. класічныя працы на гэты конт: Kimmel E. I. Libri symbolici Ecclesiae Orienta-
lis. Jena, 1843; Michalcescu J. Die Bekenntnisse und die wichtigsten Glaubenszeugnis-
se der griechisch-orientalischen Kirche. Leipzig, 1904; Καρµιρις Ι. Ν. Τα δογµατικα 
και συµβολικα µνηµεια της ορθοδοξου καθολικης εκκλεσιας. Αθηναι, 1952—1953. 
B. 1—2 (перавыданне: Graz, 1960—1968. Bd. 1—2); Нandbuch der Ostkirchenkun-
de / Hrsg. E. von Ivanka, J. Tyciak, P. Wiertz. Düsseldorf, 1971. S. 697—720 (новае, 
перапрацаванае выданне: Нandbuch der Ostkirchenkunde / Hrsg. W. Nyssen, 
H.-J. Schulz, P. Wiertz. Düsseldorf, 1984; 1989; 1997. Bd. 1—3). 

7  Гл. гэтыя выданні ў каталогах кірылічных старадрукаў: Лукьяненко В. И. Каталог 
белорусских изданий кирилловского шрифта XVI—XVII вв. Вып. 1 (1523—1600). 
Л., 1973; Вып. 2 (1601—1654). Л., 1975; Лобанов В. В. Славянские книги кирил-
ловской печати XVI—XVIII веков. Томск, 1975; Запаско А. П., Ісаєвич Я. Д. Пам’-
ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. Кн. 1 
(1574—1700). Львів, 1981; Кн. 2. Ч. 1 (1701—1764); Ч. 2 (1765—1800). Львів, 1984; 
Голенченко Г. Я. Старопечатные кириллические издания XVI—XVIII вв. // Кніга 
Беларусі 1517—1917: Зводны каталог. Мн., 1986. С. 10—192. 

8  Твор Буднага набыў фотатыпічнае ўзнаўленне і транслітарацыю тэксту (не по-
ўнасцю), гл.: http://belreform.org/katech1.php, плануецца таксама яго пераклад на 
беларускую і рускую мовы. Гэтая праца некалькі гадоў таму была распачата ў 
Беларусі калектывам пратэстанцкіх вернікаў на чале з Н. Кабелкай і размешчана 
ў Інтэрнеце. У 2002 г. у Японіі выйшла выданне 1-й часткі катэхізіса Буднага, 
падрыхтаваная калектывам японскіх і расійскіх славістаў і балтыстаў, гл.: Shi-
mon Budoni «Kyōri-mondō» (1562-nen), dai-ichibu: Tekisuto oybi kaisetsu / Ed.: 
T. Okamoto, T. Inoue, L. Ermakova, K. Takahashi, T. Shimizu. Kobe, 2002 (Annals 
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for Foreign Studies, 56). Зусім нядаўна твор Буднага выйшаў асобным выданнем, 
гл.: Катэхізіс: Помнік беларускай Рэфармацыі XVI ст. / Адапт. тэкст, перакл. 
Н. Кабелка. Мн., 2005. 

9  Прадмова да гэтага твора датавана 11.10.1562 г., пра змест гэтага твора маюц-
ца толькі меркаванні, гл.: Парэцкі Я. І. Сымон Будны. Мн., 1975. С. 40—44. 

10  Нядаўна твор набыў фотатыпічнае ўзнаўленне ў Польшчы, гл.: Fałowski A. 
Język ruskiego przekładu Katechizmu jezuickiego z 1585 roku. Kraków, 2003 
(Studia Ruthenica Cracoviensia, 2) С. 111—163, там жа апублікаваны яго 
лацінскі ўзор (с. 167—196). 

11  Гл. публікацыю тэксту: Ильинский Ф. М. Большой катехизис Лаврентия Зиза-
ния // Труды Киевской духовной академии. 1898. № 2. С. 157—180; № 5. 
С. 75—87; № 6. С. 229—267; № 8. С. 559—607; № 10. С. 264—300; 1899. № 3. 
С. 394—414 (тое ж асобным адбіткам: Киев, 1899). 

12  Гл. публікацыю тэксту: Саверчанка І. В. Aurea mediocritas; Кніжна-пісьмовая 
культура Беларусі: Адраджэнне і ранняе барока. Мн., 1998. С. 245—260. 

13  Там жа С. 261—271. 
14  Ластоўскі В. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі: Спроба паясніцельнай 

кнігопісі ад канца Х да пачатку ХІХ стагодзьдзя. Коўна, 1926. С. 557. 
15  Гл. публікацыю тэксту (рэпрынт выдання 1645 г. з паралельным перакла-

дам на ўкраінскую мову): Катехизис Петра Могили / Упоряд. А. Жуковсь-
кий. Пер. В. Шевчука. Київ—Париж, 1996. 

16  Поўная назва твора паводле тытульнага ліста: Стефана Зизания изложение о 
православной вере: Коротким пытаньем и отповеданьем для латвейшаго выро-
зуменя християнским детем. Невялічкі катэхізіс Стафана Зізанія займае ўсяго 3 
старонкі і складаецца з 2 частак: а) пра ўчалавечанне Гасподняе (арк. 43адв.—
44), б) пра крыжовы знак (арк. 44адв.). Нягледзячы на невялікі памер, палемічная 
завостранасць катэхізіса падкрэслена ў падзгалоўку: Странный пытает зловер-
ный, а православный благоверный отповедает. Твор, змешчаны ў буквары, ад-
расаваўся вучням. На тытульным лісце буквара была адзначана наяўнасць катэ-
хізіса: Наука ку читаню и розуменю писма словенского, тутыж о святой трои-
ци и о въчеловечении господни. Апрача катэхізіса ў гэтым буквары змешчаны 
царкоўнаславянска-старабеларускі слоўнік Лексіс, складзены Лаўрэнам Зізаніем. 

17  Можна адзначыць рукапісаны катэхізіс украінца Рыгора Скаварады († 1794) 
Катехизис або вступни двери до християнської добронравности (Написана 
в 1766 році для молодого шляхетства Харківської губернії), які мае характар 
індывідуальнага вучэння і катэхізісам фактычна не з’яўляецца (гл. яго публі-
кацыю: Сковорода Г. Катехизис або початкові двері до християнських чес-
нот. Торонто—Детройт, 1963). Гл. таксама: Сковорода Г. Сочинения: В 2 т. 
М., 1973. Т. 1—2; Сковорода Г. Твори: В 2 т. / Підгот. В. О. Шевчук. Київ, 
1994. Т. 1—2; Сковорода Г. С. Сочинения. Мн., 1999. 

18  Гл. публікацыю тэксту: Катехизис албо вызнание веры святое соборное апо-
столское всходнее церкви (1600) / Изд. С. Т. Голубев // Чтения в Историче-
ском обществе Нестора-летописца. 1890. Т. 4. Отд. 3: Материалы. С. 8—81. 
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19  Гл. публікацыю тэксту: Матер’яли до історії життя і смерти св. священному-
ченика Йозофата Кунцевича: 1. Катехизм; 2. Правила для священніків / Від. 
Д. Дорожинський. Львів, 1911; Kuncewicz Josaphat: Catechismus, Polock, 
1618—1623 // S. Josaphat Hieromartyr (= SJH) Documenta Beatificationis et 
Canonisationis / Coll. G. Welykyj. Roma 1952. Vol. 1 (1623—1628). P. 293—299 
(Analecta Ordinis S. Basilii Magni: Sectio 3: Documenta ex archivis Romanis); Са-
верчанка І. В. Aurea mediocritas; Кніжна-пісьмовая… С. 237—244. Гл. таксама: 
Жукович П. Н. О неизданных сочинениях Иосафата Кунцевича // Известия от-
деления русского языка и словестности Императорской академии наук. 1909. 
Т. 14. Кн. 3. С. 199—231 (тое ж асобным адбіткам, датаваным 1910 г.). 

20  У дэталях абгрунтаванне гэтай гіпотэзы гл.: Клімаў І. П. Пытанне паходжан-
ня і складу «Прадмовы В. Цяпінскага» ў святле кніжнай культуры XVI ст. // 
Матэрыялы трэціх міжнародных кнігазнаўчых чытанняў «Кніга Беларусі: 
Повязь часоў» (Мінск, 16—17 верасня 2003 г.). Мн., 2005. С. 118—131. 

21  Пра гэты твор маецца нямала дробных згадак у літаратуры, аднак сінтэ-
тычнай працы, прысвечанай яму, пакуль бракуе, і гэтае пытанне ў цэлым 
застаецца не даследаваным. 

22  Памылковае меркаванне ўзыходзіць да расійскага царкоўнага гісторыка 19 ст. 
мітрапаліта Макарыя (гл.: Макарий, митроп. История Русской церкви [2-е изд.]. 
СПб., 1882. Т. 11. Кн. 2. С. 330—331, 575). Апісаныя ім акалічнасці на самай 
справе суправаджалі спробы Сматрыцкага выдаць за кошт праваслаўнай царквы 
свой трактат пра вандроўку («перыгрынацыю») на Блізкі Усход, у якім тлума-
чыліся дагматычныя разыходжанні паміж праваслаўнымі і каталікамі і абгрун-
тоўваліся патрэбы ўсталявання адзінства цэркваў. Захадамі уніята Касьяна Са-
ковіча, былога праваслаўнага, кніга выйшла пад назвай Apologia peregrinatiey do 
Kraiow wschodnych (Львоў, 1628). Памылковыя звесткі Макарыя на гэты конт 
неаднойчы паўтараліся ў розных расійскіх крыніцах канца 19 — пачатку 20 ст. 

23  Гл. публікацыю тэксту: Θρηνος, To iest Lament iedyney ś. Powszechney Apostol-
skiey Wschodniey Cerkwie // Collected works of Meletij Smotryc’kyj / Ed. D. Frick. 
Cambridge / Mass., 1987. Vol. 1. P. 1—235 (Harvard Library of Early Ukrainian lite-
rature: Texts, 1), катэхізіс гл. с. 224—235. Меркаванне, што гэты катэхізіс Смат-
рыцкага стаў падмуркам катэхізіса Пятра Магілы (гл.: Соловій М. М. Мелетій 
Смотрицький як письменник. Рим—Торонто, 1978. Ч. 2. С. 345), беспадстаўнае. 

24  Апісанне мовы катэхізіса гл.: Жураўскі А. І. Гісторыя беларускай літаратурнай 
мовы. Мн., 1967. Т. 1. С. 188—201, а таксама: Карский Е. Ф. Два памятника ста-
рого западнорусского наречия: 1) Лютеранский катехизис 1562 года и 2) Католи-
ческий катехизис 1585 года // ЖМПН. 1893 (Ч. 288). № 8. С. 406—430 (перавы-
данне: Карский Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 
1962. С. 188—207). Нягледзячы на параўнанне з Віленскім катэхізісам 1585 г., 
асноўная ўвага Карскага прысвечана Нясвіжскаму катэхізісу 1562 г. 

25  Пра яго змест маюцца толькі заўвагі: Merczyng H. Szymon Budny jako kry-
tyk tekstów biblijnych. Kraków, 1913. S. 13—23. 

26  Merczyng H. Szymon Budny, jako krytyk… S. 13. 
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27  Саверчанка І. В. Хрысціянскі катэхізіс ў кніжна-пісьмовай… С. 5. Малы 
катэхізіс Лютэра пачынаўся з тлумачэння 10 запаветаў, затым тлумачыўся 
сімвал веры і малітва «Ойча наш». Нельга выключаць, што ў Нясвіжскім 
катэхізісе маглі выкладацца лютэранскія погляды: да 1557 г. Радзівілы 
трымаліся лютэранства (Merczyng H. Szymon Budny, jako krytyk… S. 11). 

28  Merczyng H. Szymon Budny, jako krytyk… S. 23. 
29  Ластоўскі В. Гісторыя беларускай (крыўскай)… С. 521; Саверчанка І. В. 

Хрысціянскі катэхізіс ў кніжна-пісьмовай… С. 5. 
30  Jensen A. Die Anfänge schwedischen Slavistik // Archiv für slavishe Philologie. 

1912. Bd. 33. № 1/2. S. 136—165; Bring S. K. Till den svenska slavistikens äldsta 
historia // Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 1919. Årg. 6. S. 186—194. 

31  Як ужо адзначалася, першае апісанне мовы гэтага было зроблена Я. Карскім, гл.: 
Карский Е. Ф. Два памятника старого… Ён карыстаўся толькі моцна дэфектным 
пецярбургскім паасобнікам, што налічвае ўсяго 11 лістоў, а таму змог даць толькі 
прыблізнае ўяўленне пра мову твора. Новае, пільна выкананае даследаванне мовы 
гэтага катэхізіса (разам з каменціраваным слоўнікам) было нядаўна апублікавана 
кракаўскім славістам А. Фалоўскім, гл.: Fałowski A. Język ruskiego przekładu… S. 
29—108. Як ён выснаўляе, мова твора насычана многімі беларускімі і ўсходнесла-
вянскімі рысамі, што набліжае яе да выданняў Ф. Скарыны (S. 101—102). 

32  Крыху раней А. Фалоўскі меркаваў, што ў Вільні быў надрукаваны пераклад 
нейкага іншага лацінскага катэхізіса, а не твора Канізія, гл.: Fałowski A. Rola 
jezuitów w rozwoju szkolnictwa, języka i piśmiennictwa zachodnioruskiego w 
XVI w. // Krakowsko-Wileńskie Studia Sławistyczne: Studia poświęcone staro-
Ŝytnościom słowiańskim. Kraków, 2001. T. 3. S. 193—214, гл. s. 206, 197. 

33  Fałowski A. Język ruskiego przekładu… S. 15, 21—24. 
34  Там жа. S. 25. 
35  Пра гэтыя грандыёзныя планы і іх сціплую рэалізацыю гл.: Fałowski A. Rola 

jezuitów w rozwoju… S. 200—206; Fałowski A. Język ruskiego przekładu… 
S. 17—21, а таксама: Крип’якевич І. Унійні видання і «руські» переклади 
Антонія Посевіна в 1980-тіх рр. // Analecta Ordinis S. Basilii Magni. Львів, 
1928—1930. Vol. 3. C. 537—552. 

36  Fałowski A. Język ruskiego przekładu… S. 25, 91—99. 
37  Там жа. S. 24. 
38  Цікава адзначыць, што ў харватаў першыя друкаваныя катэхізісы (гаворка ідзе 

толькі пра кірылічныя выданні) таксама былі апублікаваны пратэстантамі, 
якім паслядоўнічалі каталікі. Першы кірылічны сербахарвацкі катэхізіс Кате-
кизам (Урах, 1561) уяўляў сабой пераклад славенскага катэхізіса, складзенага 
Прымажам Трубарам паводле двух катэхізісаў Лютэра. Перакладчыкамі твора 
Трубара выступілі харвацкія пратэстанты Сцяпан Конзул і Антун Далмата. 
Каталіцкім адказам стаў катэхізіс Якуба Ледэсмы, перакладзены езуітамі і вы-
дадзены на сродкі дуброўніцкіх шляхціцаў Загураў пад назвай Наукь карьсти-
аньски (Венецыя, 1583), адначасова з якім выйшаў згаданы катэхізіс Сумма 
наука христианскога (Рым, 1583) Пятра Канізія ў перакладзе Шымуна Будыні-
ча з Задара. Можна таксама згадаць баснійскі катэхізіс Наук карстианскь (Ве-
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нецыя, 1611; 1621; 1640), складзены баснійскім францысканцам Мацьем 
Дыўкавічам паводле розных контррэфармацыйных аўтараў. 

39  Гл.: Прения литовского протопопа Лаврентия Зизания с игуменом Ильею и 
справщиком Григорием по вопросу исправления составленного Лавренти-
ем катехизиса // Летописи русской литературы и древности / Изд. Н. Тихо-
нравов. М., 1859. Т. 2. С. 80—100; Заседание в книжной палате 18 февраля 
1607 г. по поводу исправления «Катехизиса» Лаврентия Зизания. СПб., 
1878 (Общество любителей древней письменности, 17). 

40  Кірыл Лукарыс († 1638) у 1594—1597/8 і 1599—1601 гг. быў пасланнікам 
александрыйскага патрыярха Мялета Пігаса ў Рэчы Паспалітай, пэўны час 
быў рэктарам Віленскай брацкай школы і выкладаў у Астрожскай школе. 
Пазней ён стаў александрыйскім (1601—1620), а затым усяленскім патры-
ярхам у Канстанцінопалі (1620—1635, 1637—1638), нізложаны ў 1638 г. 
Пад час свайго падарожжа на Усход Мялет Сматрыцкі сустракаўся з Лука-
рысам і адначасова пазнаёміўся з працамі патрыярха. 

41  Твор выйшаў на лацінскай мове пад назвай Confessio fidei orthodoxae (Жэнева, 
1529) і складаўся з 18 раздзелаў і 4 пытанняў з 4 адказамі, у якіх шмат якія моман-
ты праваслаўнай дагматыкі тлумачыліся ў кальвінісцкім духу. Так, адзінай крыні-
цай царкоўнай навукі абвяшчалася Св. Пісьмо, апакрыфічныя кнігі Бібліі адкідалі-
ся, прызнаваліся толькі 2 таінствы, уставляваныя Хрыстом. Гэта дало падставу езу-
іцкай прапагандзе абвінавачваць праваслаўных у адступніцтве і ерасі. Ужо праз 
год, у 1632—1633 гг. з’явіліся пераклады гэтага твора на нямецкую, англійскую і 
французскую мовы. У 1632 г. веравызнанне Лукарыса было надрукавана па-грэ-
часку ў самім Канстанцінопалі, а ў 1633 г. выйшла паўторна на грэчаскай і лацін-
скай мовах у Жэневе. Яшчэ ў 1624 г. Лукарыс падрыхтаваў да выдання ў Вітэнбер-
гу грэчаскі катэхізіс, які, паводле слоў французскага пасланніка-каталіка ў Кан-
станцінопалі, здольны быў зрабіць усю Усходнюю царкву кальвінісцкай. 

42  Пераемнік і вораг Лукарыса патрыярх Кірыла Верыйскі асудзіў на саборы ў 1638 г. 
не толькі твор, але і самога Лукарыса. Асуджэнне было падпісана тады 3 патрыяр-
хамі і 20 мітрапалітамі. На саборы ў Ясах у 1640 г. веравызнанне Лукарыса было 
зноў разгледжана з ініцыятывы пераемніка Кірылы патрыярха Парфена. Айцы са-
бора прыйшлі да высновы, што ўсе 18 раздзелаў гэтага твора (апрача 7-га), таксама 
як і пытанні з адказамі, напоўнены кальвінісцкай ерассю. У саборнай грамаце, пад-
пісанай грэчаскімі, малдаўскімі і рускімі іерархамі, коратка ўказаны памылка і 
ерась у кожным раздзеле і прыведзена правільная фармулёўка. Усе артыкулы вера-
вызнання Лукарыса былі адрынуты як неправаслаўныя, а іх стваральнік, не назва-
ны па імю, абвешчаны чужым для праваслаўнай веры і адлучаны ад царквы, такса-
ма як і любы іншы, хто б паспрабаваў трымацца гэтага вучэння і называць яго пра-
васлаўным. Грамата была адразу надрукавана ў Ясах у гаспадарскай друкарні мал-
даўскага ўладара Лупула ў канцы 1641 г., а затым па загаду Пятра Магілы перакла-
дзена на польскую мову і выдадзена ў Кіеве. Пасля таго яна была надрукавана на 
дзвюх мовах, грэчаскай і лацінскай, у Парыжы, гл.: Макарий, митроп. История 
Русской церкви… С. 576—577. Спас. 463. 

43  Макарий, митроп. История Русской церкви… С. 586, 590, 591. 
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44  Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1932. С. 48, 50—51; Ševčenko І. 
Byzantium and the Slavs in Letters and Culture. Cambridge / Mass.; Naples, 1991. 
P. 651—687, даследчык не выключае і выкарыстанне польскай мовы для чарнавіка. 

45  Флоровский Г. Пути русского богословия… С. 44, 45. 
46  Гл.: Корзо М. А. «Православное исповедание веры» Петра Могилы: К вопросу 

о западном влиянии на киевское богословие XVII в. // Сравнительная история: 
Методы, задачи, перспективы; Сборник статей. М., 2003. С. 33—56. Рэферат 
гэтай працы быў апублікаваны па-польску: Кorzo М. Prawosławne wyznanie 
wiary Piotra Mohyły: Kilka uwag w sprawie wpływów zachodnich na teologię 
kijowską // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. 2002. Vol. 46. P. 141—149. 

47  На саборы ў Ясах прысутнічалі канстанцінопальскі патрыярх Парфен разам 
з іншымі грэчаскімі іерархамі, малдава-валашскі мітрапаліт Варлаам разам з 
біскупамі і кіеўскі мітрапаліт Пётр Магіла з некаторымі біскупамі. 

48  Публікацыю лацінскага тэксту веравызнання, прадстаўленага Магілай на са-
боры ў Ясах, гл.: Malvy A., Viller M. La Confession Orthodoxe de Pierre Moghi-
la métropolite de Kiev (1633—1646): Approuvée par les Patriarches Grecs du 
XVII siècle; Texte latin inédit (Orientalia Christiana. 1927. Vol. 10. № 39). 

49  Паводле традыцыйнага меркавання, розныя неспрыяльныя палітычныя акалічнас-
ці (перамена ўлады на канстанцінопальскім патрыяршым пасадзе, прамаруджван-
не грэкаў з рэдагаваннем) перашкодзілі выданню Магілай праваслаўнага веравыз-
нання, гл.: Макарий, митроп. История Русской церкви… С. 595—597. Аднак на 
думку іншых даследчыкаў, Магіла сам не жадаў публікаваць твор, са складу якога 
грэкамі быў выдалены гэтак любы яму раманскі дух, гл.: Флоровский Г. Пути рус-
ского богословия… С. 50. Урэшце-рэшт, праваслаўнае веравызнанне з фарму-
лёўкамі, што задавальнялі грэчаскіх царкоўнікаў, было надрукавана, але — на За-
хадзе: Ορθοδοξος ‘οµολογια της πιστεος της καθολικης και αποστολικης εκκλεσιας της 
ανατολικης (Амстэрдам, 1662, 1667; Лейпцыг, 1695), яго аўтарам быў пазначаны 
Мялет Сірыг. Амстэрдамскае выданне было здзейснена былым перакладчыкам 
пры двары султана грэкам Панагіётам, які пераклаў твор на размоўную грэчаскую 
мову. Лейпцыгскае перавыданне мела лацінскі пераклад, з якога ў Масковіі пры 
патрыярху Адрыяне адным з манахаў, што выкладаў ў грэка-славянскай школе 
Ліхудаў, быў зроблены пераклад веравызнання на царкоўнаславянскую мову (Ма-
сква, 1696). Твор неаднаразова перавыдаваўся ў 18 ст. пад назвай Православное ис-
поведание веры (Кіеў, 1708, 1750, 1769; М., 1709, 17432, 17442, 1794; Чарнігаў, 
1752). Пазней яго асобна перавыдаваў маскоўскі протаіерэй П. Аляксееў (М., 1769, 
1781). Твор быў перакладзены на нямецкую мову Ё. Фрышам і выйшаў пад назвай 
Liber Symbolicus Russorum Oder Der Grössere Catechismus der Russen (Франкфурт—
Лейпцыг, 1727). Апрача таго, можна згадаць, што пасля выдання Магілы ка-
таліцкая Congregatio de propaganda fide выдала веравызнанне ў выглядзе дыглоты 
на лацінскай і царкоўнаславянскай мовах Professio orthodoxae fidei ab orientalibus 
facienda: Исповедение православное веры, от восточных творимое (Рым, 1648). 
Твор складаўся з 38 артыкулаў і выдаваўся Congregatio з канца 16 ст. на розных ус-
ходніх мовах. 
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50  Сімвал веры ў рэдакцыі александрыйскага патрыярха Апанаса (арк. 2—4 
асобн. фал.), кароткі выклад пра веру анаталійскага патрыярха бл. Анастаса і 
Кірылы Александрыйскага (арк. 4адв.—6 асобн. фал.), кароткі выклад пра ве-
ру св. Максіма (арк. 6адв.—8адв. асобн. фал.). У канцы кнігі было змешчана 
казанне пра веру канстанцінопальскага патрыярха св. Генадзя (арк. 66—78). 

51  Маскоўскае выданне выйшла пад назвай Собрание краткия науки о арти-
кулах веры… ради учения и ведения всем православным христианом, наи-
паче же детем учащимся, кіеўскае выданне мела назву Катехизис сиреч 
исповеданеє православныя вери. Пад назвай Катехизис твор выдаваўся ў 
скарочаным выглядзе (Чарнігаў, 1715; Кіеў, 1794). 

52  Публікацыя трактата гл.: Winnicki Innocenty, bp. Ustawy rządu duchownego 
i inne pisma / Przygot. W. Pilipowicz. Przemyśl, 1998. S. 68—75. 

53  Поўная назва твора: Marchantius Jacobus. Hortus pastorum in quo continen-
tur Omnus Doctrina fidei et morum ad Conciones Catechismus Controvers et 
Casus Conscientiae Omnibus Animarum Curatoribus necessaria. 

54  Поўная назва першага польскага выдання: Marchantius Jakub. Katechism abo nauka 
chrzescianska. Nie tylko swieckim, ale y pannom zakonnym; takŜe y plebanom wielce 
uŜyteczny. Польскае выданне налічвае 270 аркушаў і складаецца з 32 раздзелаў. 

55  Польскую крыніцу перакладу пакуль адшукаць не ўдалося. Магчыма, гэта перак-
лад адной з прац вядомага французскага педагога і гісторыка царквы Клода Флёры 
(† 1723), які праславіўся сваёй 20-томнай Histoire ecclesiastique (Парыж, 1691—
1720), даведзенай у выкладзе падзей толькі да 1414 г. (пазней гэтую працу спраба-
валі працягнуць два каталіцкія манахі, але без вялікага поспеху). Гэтая праца мела 
шмат пазнейшых перавыданняў і была перакладзена на лацінскую, нямецкую і 
італьянскую мовы. Апарача гэтай працы ён таксама выдаў у 1679 г. Catéchisme 
historique, contenant en abrégé l’histoire sainte, et la doctrine chrétienne у двух вары-
янтах: Grand catéchisme і Petit catéchisme. Гэты твор таксама карыстаўся папуляр-
насцю, у 1705 г. з’явіўся яго пераклад на лацінскую мову, у 1707 — на іспанскую, у 
1750 г. — на нямецкую. Праўда, выданне 1728 г. гэтага твора трапіла ў індэкс заба-
роненых кніг. Польскі пераклад (Katechizm Historyczny, krótko zawieraiąy w sobie 
pismo swięte) з’явіўся, здаецца, таксама ў 2-й палове 18 ст. 

У адваротным выпадку справа можа ісці пра Katechizm historyczny сма-
ленскага каталіцкага біскупа Юрыя Мікалая Хыльзена († 1775), які па-
ходзіў з Лівоніі. Але праца гэтая зусім рэдкая і малавядомая. 

56  Загаловак у выданні 1761 г. крыху адрозніваецца ад 1-га выдання: Кате-
хизм, или Краткое началное учение христианское в ползу и спасение юно-
шам, равно же и старым ненаученным, в трех беседах написанный. 

57  Аднак не ўдалося ўдакладніць, ці маецца гэтая праца ў зборы прац Пракапові-
ча, гл.: Прокопович Ф. Богословские сочинения полного собрания. Ч 4. СПб., 
1774. Твор адсутнічае ў спісе прац Ф. Пракаповіча, складзеным В. М. Нічык у 
савецкім выданні «Твораў» гэтага пісьменніка (гл.: Прокопович Ф. Філософсь-
кі твори: В 3 т. Т. 1—3.Київ, 1979, 1980, 1981., гл. Т. 1. С. 444—451). 
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СФРАГІСТЫКА 

Р. С. Жаўняркевіч 

СТАНАЎЛЕННЕ СФРАГІСТЫКІ ІСЛАМСКІХ УСТАНОЎ 
БЕЛАРУСІ (ХІХ ст.) 

Даныя пра станаўленне ісламскай сфрагістыкі Беларусі прыведзены 
ў публікацыях вядомага даследчыка айчыннай геральдыкі і сфрагістыкі 
А. К. Цітова. У артыкуле «Конфессиональная символика Беларуси» 
А. К. Цітоў зрабіў тлумачэнне некаторых ісламскіх сімвалаў, а таксама 
апублікаваў шэсць пячатак пяці мусульманскіх прыходаў: Смілавіцкага 
(1852), Мінскага (1820, 1859), Ляхавіцкага (1852), Асмолаўскага (1859) і 
Слонімскага (1872)1. Аналагічная інфармацыя была прыведзена даслед-
чыкам у кнізе «Геральдыка і сфрагістыка Беларусі». У згаданай працы 
А. К. Цітоў падае тры пячаткі ісламскіх прыходаў, з ліку тых, што былі 
апублікаваны ім у вышэйзгаданым артыкуле: Мінскага (сярэдзіна ХІХ ст.), 
Слонімскага (1872)2 і Ляхавіцкага (1852)3. Адзначым, што храналагічная 
характарыстыка пячаткі Мінскага ісламскага прыхода ў кнізе «Геральдыка і 
сфрагістыка Беларусі» даецца А. К. Цітовым памылкова. У адпаведнасці з 
данымі архіўных крыніц гэтая пячатка, якая мае ініцыялы ў полі «J Z» (ёй 
карыстаўся мінскі мула Якуб Ждановіч), не магла ўжывацца пазней 1832 г. 
Менавіта пад гэтым годам была зафіксавана крыху іншая пячатка Мінскага 
ісламскага прыхода з ініцыяламі «A R» (ёю карыстаўся мінскі мула Абрахім 
Раецкі). Дадзеная пячатка ўжывалася да канца 1843 г.4 

Пячаткі ісламскіх арганізацый нашай краіны належаць выключна асоб-
ным мусульманскім прыходам (парафіям). Абодва тэрміны «прыход» і «па-
рафія» запазычаны з тэрміналогіі, якая ўжывалася ў тэрытарыяльных струк-
турах праваслаўнай царквы (прыход) і рыма-каталіцкага касцёла (парафія). 
Прыкладна да 40-х гг. ХІХ ст. у ісламскай устаноўчай сфрагістыцы ўжываў-
ся тэрмін «парафія»5, пачынаючы прыблізна з 50-х гг. ХІХ ст. і надалей — 
«прыход»6. У той жа час, будучы фактычна прыхадскімі, пячаткі ісламскіх 
устаноў Беларусі мелі розныя найменні іх прыналежнасці: «мячэць»7, 
«джама» (азначае тое ж, што і «мячэць»)8 і «мула»9. 

У параўнанні з сфрагістыкай хрысціянскіх устаноў Беларусі ісламская 
ўстаноўчая сфрагістыка з’яўляецца вельмі «маладой». Мяркуем, што апош-
няя фарміруецца прыблізна ў першай чвэрці ХІХ ст. Да гэтага часу мусуль-
манскія прыходы карысталіся, мабыць, асабістымі пячаткамі сваіх настая-
целяў. Цалкам магчыма, што пэўныя традыцыі існавання ў ісламскай кан-
фесіі выключна асабістых пячатак былі досыць моцнымі і доўгатрывалымі. 
Нават са з’яўленнем пячатак уласна ўстаноў магаметанскага культу, некато-
рыя з іх працягвалі несці на сабе своеасаблівыя знакі прыналежнасці да пэў-
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най асобы. Гэта ўжо вышэйзгаданыя ініцыялы «J Z» і «А R» на пячатках 
мінскага мусульманскага прыхода (мулы Якуб Ждановіч і Абрахім Раецкі), 
а таксама ініцыялы «С А» (мула Сцяпан Асановіч) на пячатцы Лоўчыцкага 
(Навагрудскі пав.) магаметанскага прыхода10 і інш. Побач з устаноўчымі 
працягвалі сваё існаванне і асабістыя пячаткі служыцеляў мусульманскага 
рэлігійнага культу. Так, мусульманская пячатка, пададзеная А. К. Цітовым 
як пячатка Смілавіцкай прыхадской мячэці (1852), на самай справе з’яўля-
лася асабістай пячаткай мулы гэтай мячэці Асана Палтарыцкага. Аб гэтым 
сведчыць непасрэдна тэкст легенды пячаткі: «Игуменскаго уhз. Смило-
виц. Магометанского прихода печ. моллы Асана Полтарицкаго»11. Раз-
ам з тым прыблізна з гэтага часу (сярэдзіна ХІХ ст.) устаноўчая сфрагістыка 
пачынае панаваць у справаводстве ісламскай канфесіі Беларусі. 

Іканаграфія пячатак ісламскіх устаноў Беларусі не мае пэўнай сістэ-
мы рэлігійных сюжэтаў, якую мы назіраем у рыма- і грэка-каталіцкай 
парафіяльнай сфрагістыцы, ці іканаграфічнай уніфікацыі, як на пячатках 
праваслаўных прыходаў пасля 1836 г. Прадпісаныя ісламам строгія ка-
ноны адносна выяўленчага мастацтва, забарона выяўлення чалавека і 
жывёл адбіліся і на іканаграфіі пячатак мусульманскіх устаноў. 

Асноўнымі выявамі на пячатках ісламскіх арганізацый з’яўляюцца 
паўмесяц, зорка (пяці-, шасці- і васьміканцовая), меч, радзей карона і нека-
торыя іншыя. Паўмесяц і зорка — атрыбуты сімволікі іслама, у іх крышталі-
зуецца сакральны сэнс мусульманскай рэлігіі. (Яны з’яўляюцца найбольш 
распаўсюджанымі выявамі ў сфрагістычнай іканаграфіі магаметанскіх ус-
таноў у Беларусі). Меч, які носіць назву зульфікар, у адпаведнасці з падан-
нем быў дадзены алахам прароку Мухамеду12. Яго выява таксама прысут-
нічае на пячатках ісламскіх прыходаў, але не так часта, як паўмесяц і зорка. 
Яшчэ адным сімвалам у ісламскай сфрагістычнай іканаграфіі з’яўляецца 
карона, але яна сустракаецца значна радзей. Прыблізна з 40-х гг. ХІХ ст. на 
пячатках некаторых ісламскіх устаноў Беларусі разам з мусульманскімі сім-
валамі з’яўляецца выява Дзяржаўнага герба Расійскай імперыі13. Аднак 
вялікага распаўсюджвання гэты элемент іканаграфіі ў ісламскай устаноўчай 
сфрагістыцы не атрымаў. У большасці выпадкаў двухгаловы арол меў мес-
ца на пячатках магаметанскіх устаноў Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 

У табл. 1 паказана размеркаванне розных элементаў ісламскай 
сфрагістычнай іканаграфіі. Табліца ўключае 17 пячатак 10 мусуль-
манскіх прыходаў Беларусі. Прыведзеныя пячаткі ахопліваюць хра-
налагічны адрэзак з 1817 па 1887 г. 
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Табліца 1 

Сімвалы 
Прыходы 

Паўмесяц Зорка Меч Карона Дзярж. герб 
Расіі 

1.  Асмолаўскі (Слуцкі пав.) 
(1843—1859)14 

+ + + +  

2.  Асмолаўскі (Слуцкі пав.) 
(1873—1877)15 

+ + + +  

3.  Відзаўскі (1870—1871)16 + +    
4.  Даўбуціцкі (Ашмянскі 

пав.) (1844—1858)17 
+ +    

5.  Лоўчыцкі (Навагрудскі 
пав.) (1833—1836)18 

     

6.  Ляхавіцкі (Слуцкі пав.) 
(1851—1861)19 

+ +    

7.  Ляхавіцкі (Слуцкі пав.) 
(1865)20 

+ +    

8.  Мінскі (1817—1824)21 +  + +  
9.  Мінскі (1832—1843)22 +  + +  
10. Мінскі (1844—1887)23 +  +  + 
11. Мірскі (1832)24      
12. Навагрудскі (1858—

1876)25 
+ +   + 

13. Слонімскі (1834—1843)26 + +    
14. Слонімскі (1862)27 + +    
15. Слонімскі (1872—1877)28 + +    
16. Уздзенскі (1858)29     + 
17. Уздзенскі (1879)30     + 

Усяго 13 10 5 4 4 
Як бачна з табліцы, сфрагістычная іканаграфія ісламскіх устаноў Белару-

сі ХІХ ст. у большасці сваёй захоўвала традыцыйную мусульманскую сімво-
ліку. З’яўленне на пячатках выявы Дзяржаўнага герба Расійскай імперыі не 
было прадпісана дырэктывамі ўладных структур, і таму, з’яўляючыся ініцыя-
тывай прыхадскога святарства, было ў пэўнай ступені выклікана існуючай на 
той час палітычнай кан’юнктурай, магчыма, імкненнем часткі мусульманска-
га духавенства выказаць, хаця б і такім чынам, свае вернападданніцкія на-
строі. Увогуле, двухгаловы арол на пячатках магаметанскіх устаноў быў эле-
ментам чужародным. Не адпавядаючы канонам мусульманскай рэлігіі, гэты 
сімвал уяўляў сабой штучны іканаграфічны элемент, які да таго ж уносіў у 
сфрагістыку ісламскіх устаноў выразныя адзнакі казёншчыны. 
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Сітуацыя з моўным афармленнем пячатак магаметанскіх устаноў 
Беларусі падобная на сітуацыю ва ўстаноўчай сфрагістыцы іншых кан-
фесій. Галоўнай рысай лінгвістычнай характарыстыкі пячатак мусуль-
манскіх арганізацый у перыяд іх узнікнення і развіцця з’яўляецца на-
яўнасць трох моў у афармленні сфрагістычных крыніц. У ХІХ ст. пя-
чаткі ісламскіх устаноў Беларусі афармляліся на польскай і рускай мо-
вах, а таксама і арабскім пісьмом. 

У табл. 2 падсумавана становішча з моўным афармленнем 17 пяча-
так 10 ісламскіх прыходаў Беларусі ў перыяд з 1817 па 1887 г. 

Табліца 2 

Мовы 
Прыходы 

Арабскае 
пісьмо 

Польская Руская 

1.  Мінскі (1817—1824)  +  
2.  Асмолаўскі (1824—1859) +   
3.  Мінскі (1832—1843)  +  
4.  Мірскі (1832)   + 
5.  Лоўчыцкі (1833—1836)   + 
6.  Слонімскі (1834—1843)  +  
7.  Мінскі (1844—1887)   + 
8.  Даўбуціцкі (1844—1858)   + 
9.  Ляхавіцкі (1851—1861)  +  
10. Навагрудскі (1858—1876)   + 
11. Уздзенскі (1858)   + 
12. Слонімскі (1862)   + 
13. Ляхавіцкі (1865)   + 
14. Відзаўскі (1870—1871)   + 
15. Слонімскі (1872—1877)   + 
16. Асмолаўскі (1873—1877)   + 
17. Уздзенскі (1879)   + 

Усяго 1 4 12 
Прыведзеныя даныя паказваюць, што ў ХІХ ст. у сфрагістыцы іслам-

скіх устаноў Беларусі пануючай з’яўлялася руская мова. Разам з тым мы 
мяркуем, што ў першай чвэрці ХІХ ст. для пячатак мусульманскіх арганіза-
цый больш характэрнай была прысутнасць польскай мовы, якая да сярэдзі-
ны стагоддзя яшчэ мела месца ў сфрагістыцы ісламскіх устаноў, але ў вель-
мі абмежаваных маштабах. Што тычыцца арабскага пісьма, то яго наяў-
насць у пячатках мусульманскіх арганізацый амаль не сустракаецца. Най-
больш верагоднай прычынай падобнага становішча з’яўляецца той факт, 
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што з арабскім пісьмом незнаёма пераважная большасць насельніцтва Бела-
русі. У сувязі з гэтым у мэтах зручнасці пры вядзенні справаводства пячаткі 
ісламскіх прыходаў арабскімі літарамі не афармляліся, а калі падобнае і ме-
ла месца, то вельмі рэдка, фактычна ў адзінкавых выпадках. 

Польскамоўнае афармленне пячатак магаметанскіх устаноў Бела-
русі было досыць натуральнай з’явай для пачатку ХІХ ст. Вядома, што 
беларускія татары-мусульмане страцілі мову сваіх продкаў і кары-
сталіся беларускай і польскай мовамі. Апошняя была мовай справа-
водства ў былой Рэчы Паспалітай у XVIII c т. Таму зразумела, што і 
пячаткі ісламскіх устаноў Беларусі былі аформлены на польскай мове. 

З’яўленне рускай мовы ў ісламскай устаноўчай сфрагістыцы можа 
быць звязана са зменамі ў справаводстве Расійскай імперыі. З 1848 г. 
уся афіцыйная перапіска павінна была весціся толькі на рускай мове31, 
што імаверна і стала штуршком да моўных змен у сфрагістыцы мага-
метанскіх прыходаў Беларусі. 

У разглядаемым выпадку належыць канстатаваць, што моўныя транс-
фармацыі ў сфрагістыцы ісламскіх устаноў Беларусі былі выкліканы перш 
за ўсё палітычнымі захадамі ўрадавых структур Расійскай імперыі. 

ХІХ стагоддзе — гэта час станаўлення ісламскай устаноўчай сфра-
гістыкі Беларусі, выпрацоўкі яе галоўных рыс. Магаметанская прыхад-
ская пячатка ў Беларусі захавала ў цэлым традыцыйную для мусульман-
скай рэлігіі сімволіку, але пры гэтым моўная яе афармленне было транс-
фармавана з польскай мовы на рускую. 
 
1  Титов А. К. Конфессиональная символика Беларуси // Гербовед. РГК. № 9 (21). 

1997. С. 129—130. 
2  Цітоў А. Геральдыка і сфрагістыка Беларусі (ілюстраваны курс лекцый). 

Мн., 1999. С. 127. 
3  Там жа. С. 128. 
4  НГАБ. Ф. 319. Воп. 2. Спр. 26. Л. 140; Спр. 1062. Л. 31. 
5  Там жа. Спр. 375. Л. 13. 
6  Там жа. Спр. 2169. Л. 16; Спр. 3721. Л. 66. 
7  Там жа. Спр. 3385. Л. 35. 
8  Там жа. Спр. 2687. Л. 32. 
9  Там жа. Л. 31. 
10  Там жа. Спр. 375. Л. 13. 
11  Титов А. К. Конфессиональная символика … С. 129. 
12  Там жа. С. 130. 
13  НГАБ. Ф. 319. Воп. 2. Спр. 2169. Л. 14. 
14  Там жа. Спр. 1531. Л. 7; Спр. 2168. Л. 33. 
15  Там жа. Спр. 1531. Л. 20; Спр. 3721. Л. 97. 
16  Там жа. Спр. 3721. Л. 71, 132. 
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З ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАЎНЫХ УСТАНОЎ 
А. М. Лукашэвіч 

А. М. Лукашевич 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

О РЕКРУТСКИХ НАБОРАХ В БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (КОНЕЦ XVIII в. — 1812 г.) 
После включения белорусских земель в состав Российской импе-

рии на податные сословия Северо-Западного края была распростране-
на рекрутская повинность. Рекрутская повинность на территорию Бе-
ларуси была распространена указом Екатерины II Сенату от 7 сентября 
1794 г.1 За короткий промежуток времени —с 1794 по 1812 г. — бело-
русские губернии поставили в российскую армию более 150 тыс. чело-
век. В результате к началу войны с Францией в 1812 г. почти каждый 
восьмой солдат российской армии был уроженцем Беларуси. 

В связи с этим особый интерес представляет документальный ком-
плекс, в котором содержатся сведения об условиях проведения рекрутских 
наборов в Северо-Западном крае империи. Все документы по данной тема-
тике можно условно разделить на две большие группы. К первой относятся 
законодательные акты, в которых определялись условия и сроки проведе-
ния рекрутских наборов, ко второй — делопроизводственные акты (воен-
ного ведомства, губернского и уездного уровня), в которых наличествуют 
данные о непосредственном осуществлении наборов на местах. 

В случаях недостаточной комплектации войска либо решения вер-
ховной власти увеличить их численность возникала необходимость рек-
рутского набора. Соответственно такому решению в августе или сен-
тябре от императора (императрицы) исходил манифест, в котором объ-
яснялись причины назначения набора, устанавливалось так и количество 
рекрутов, подлежащих набору с определенного числа душ. Положения 
манифеста дополнял и конкретизировал выходящий в одно время с ним 
именной указ Сенату. Нередко верховная власть ограничивалась лишь 
изданием указа Сенату. Большинство манифестов и сенатских указов о 
проведении рекрутских наборов в конце XVIII в. — 1812 г. было опуб-
ликовано в первом Полном собрании законов Российской империи2. 

Законодательные акты (манифесты и/или именные указы Сена-
ту), касающиеся вопросов комплектования армии, не вносили прин-
ципиально новых идей по организации рекрутских наборов. Их по-
ложения являлись лишь конкретизацией отдельных положений «Ге-
нерального учреждения о сборе рекрут» 1766 г.3 
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В конце XVIII — начале XIX в. «Генеральное учреждение» оста-
валось основным законодательным актом в вопросах комплектования 
армии. Оно определяло порядок, время, нормы рекрутских наборов, 
условия сдачи и приемки рекрутов, круг сословий и сословных катего-
рий, несущих рекрутскую повинность, обязанности сдающих в отно-
шении обеспечения рекрутов продовольствием, одеждой, деньгами на 
время их пребывания на сборных пунктах и следования в полки, а 
также меры по предотвращению побега рекрутов. Наконец, «Гене-
ральное учреждение» подтверждало право помещиков засчитывать в 
качестве рекрутов крестьян, сосланных на поселение или на каторгу. 

После объявления манифеста или именного указа Сенат отдавал 
распоряжение об их публикации. Затем он рассылал документы с курье-
рами в губернские правления, казенные палаты, к гражданским губерна-
торам, в Военную и Адмиралтейств-коллегию с надлежащими предпи-
саниями — кому и где производить прием рекрутов. Подобные сенат-
ские указы в большом количестве отложились в документах фондов ви-
тебского, могилевского и минского гражданских губернаторов в НИАБ. 

При изучении рекрутских наборов важно осваивать документы воен-
ного делопроизводства, в которых содержатся данные об укомплектовании 
армии — «росписания», которые в сентябре—октябре составляла Военная 
коллегия. В них отмечалось наличие некомплекта в сухопутных частях и на 
флоте и расчетное количество рекрутов, подлежащее сбору с каждой губер-
нии. Для составления соответствующих расчетов использовались губерн-
ские ведомости о числе населения в душах, которые ежегодно к 1 августа 
присылались в Военную коллегию. «Росписание» предписывало также, от-
куда и в каком составе нарядить воинские команды для отвода рекрут4. 

Обычно «росписания» имели длинные названия, в которых за-
ключалась суть этого документа. Например, «росписание» 1796 г. на-
зывалось: «Росписание, коликое число в полевые, кавалерийские и пе-
хотные полки, егерские корпуса, мушкетерские, полевые, погранич-
ные и внутренние батальоны, также в штатные губернские роты и 
городовые команды нижних чинов требуется по укомплектованию 
рекрутами и сколько куда с нижеписанных наместничеств и губер-
ний из ныне повеленного указом набора назначается рекрут»5. 

Расписания являлись своего рода планами общеимперского мас-
штаба по сбору рекрутов. Большинство этих документов, хранящихся в 
фондах Российского государственного военно-исторического архива6, 
были опубликованы в виде приложений в многотомном издании под 
общим заголовком «Столетие Военного министерства. 1802—1902»7. 
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Для отечественных исследователей особую ценность представляет 
«росписание» 1799 г.8 Оно называлось: «Росписание, учиненное в Госу-
дарственной Военной Коллегии о укомплектовании войск Его Импера-
торского Величества рекрутами, собираемыми по силе состоявшегося 
минувшего июля 23 дня сего 799 года, с каждых 350 душ по одному рек-
руту, указа, с показанием, в которых инспекциях, корпусах, полках и 
батальонах какой ныне некомплект состоит, сколько рекрут и из каких 
губерний и уездов к наполнению сего некомплекта назначается и откуда 
отряжены быть должны для приему и приводу оных команды». По не-
му можно с точностью до человека установить не только количество на-
значенных рекрутов с той или иной губернии, но и количество рекрут-
ских душ в каждом повете империи, а также инспекции, куда они рас-
пределялись. Более того, по этому «росписанию» можно определить 
расположение всех воинских частей по инспекциям и места квартирова-
ния полков, батальонов и рот. Это позволяет составить дислокационную 
карту российских войск в Северо-Западном крае империи на 1799 г. 

После утверждения «росписания» Военная коллегия рассылала 
его в виде «выписок» для отдельных губерний (вместе с присланным 
из Сената указом о наборе) в губернские правления и в части войск 
(в 1799 г. — к инспекторам войск и корпусным командирам). Мест-
ные военные и гражданские начальники должны были заблаговре-
менно отдать распоряжения о наряде команд для отвода рекрут и о 
своевременной высылке этих команд к местам приема партий9. 

Одновременно Военная коллегия отдавала и распоряжения, касаю-
щиеся набора. Например, рекрутские присутствия ежемесячно должны 
были присылать в Инспекторскую экспедицию Военной коллегии ведо-
мости о ходе набора, а офицеры, сопровождавшие рекрутов, из каждого 
города, — рапорты о состоянии партии. В свою очередь, губернские 
правления собирали от рекрутских присутствий сведения о наборе и также 
ежемесячно отправляли их в виде сводных ведомостей в Инспекторскую 
экспедицию. В ведомостях сообщалось, сколько в губернии принято, от-
правлено, зачтено и остается в недоимке рекрутов. По таким сведениям 
Инспекторская экспедиция составляла ведомости для подачи их в Сенат. 

К 1 ноября — времени начала рекрутского набора — все пред-
варительные распоряжения обычно уже были сделаны, и каждый чи-
новник знал свои обязанности во время его проведения. Сенату во 
время набора оставалось только наблюдать за его успешным прове-
дением и за положенными сроками окончания. 

Документы местного (губернского и поветового) делопроизводст-
ва о рекрутских наборах в белорусских губерниях империи достаточно 
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разнообразны по содержанию. При подсчетах количества собранных с 
белорусских губерний рекрутов следует использовать: «раскладочные 
списки»10, ведомости по уездам11, городам и местечкам12 (их составляли 
казенные палаты), реестры13, складочные14 и смотровые книги и др.15 

Наибольшую ценность представляли ведомости казенных палат. В по-
ветовых ведомостях указывалось: 1) сколько в повете всего (кроме купцов 
и евреев) душ (например, в Игуменском повете в 1803 г. — 34 103); 
2) сколько по расписаниям казенной палаты мещан, поселян казенного ве-
домства, сколько из них назначено рекрутов и сколько душ остается «за 
распоряжением» (например, в Игуменском повете 186 мещан и 324 посе-
лян; из них назначено по 1 рекруту; в остатке — нет); 3) сколько должно со-
стоять в раскладочных расписаниях поветовых маршалов крестьян (духов-
ных, помещичьих, поезуитских и ленных); цыган; суммарно крестьян и цы-
ган; сколько рекрутов из них и остаток душ (например, по Игуменскому по-
вету: 871 духовных и 32 699 помещичьих, поезуитских и ленных крестьян; 
23 цыгана; всего 33 593. Из них положено 134 рекрута. В остатке — 93 че-
ловека)16. Таким образом, с повета положено 136 рекрутов. 

В свою очередь, в ведомостях, составляемых в городах и мес-
течках, указывалось: 1) название городов и местечек с указанием, 
сколько в них состоит в окладе душ (например, г. Борисов в 
1803 г. — 553 души); 2) количество назначенных рекрутов и с какого 
числа душ они назначаются (например, с г. Борисова — 1 рекрут с 
500 душ); 3) сколько осталось душ на полного рекрута и к какому го-
роду или местечку причислены (например, с г. Борисова к местечку 
Докшицы — 53 души)17. Все эти документы сводились в дела под на-
званием «Сведения о рекрутских наборах по … губернии за … год»18. 

В военном делопроизводстве составлялись и «зачетные квитан-
ции», представляющие собой достаточно своеобразную разновидность 
делопроизводственных документов. Они выдавались во время рекрут-
ских наборов помещикам и обществам в зачет лиц, ранее поставленных 
на государственные работы или отданных на военную службу в счет бу-
дущих наборов. Данные зачетных квитанций необходимо учитывать 
при подсчете общего количества набранных рекрутов, поскольку зачеты 
существенно уменьшали общее количество новобранцев. 

Таким образом, изучение законодательных актов и делопроиз-
водственной документации центральных органов управления Рос-
сийской империи позволяет точно установить планируемое число 
рекрутов из белорусских губерний империи, а анализ документации 
местного делопроизводства полно описать условия проведения рек-
рутского набора, точно определить количество собранных денег. 
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1  Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание I (да-
лее — ПСЗРИ-I). СПб., 1830. Т. XXIII. № 17249. Именной указ, данный Сена-
ту: «Об укомплектовании карабинерных и драгунских полков из мещан и кре-
стьян казенных и помещичьих Изяславской и Брацлавской губерний, а егерских 
корпусов из таковых же Минской, Полоцкой и Могилевской; о сроке службы 
набираемым людям; о поступании во взыскании рекрутских денег с купечест-
ва и евреев по указу 3 мая 783, о и наполнении полков Лейб-военного ордена и 
Казанского кирасирских людьми из карабинерных и драгунских полков». 

2  См.: ПСЗРИ-I. СПб., 1830. Т. XXIII—XXXII. 
3  ПСЗРИ. Т. XVI. № 12748. 
4  См., например: «Росписание, коликое число в полевые кавалерийские и пехот-
ные полки нижних чинов требуется ко укомплектованию рекрутами и сколь-
ко куда с нижеписанных наместничеств и губерний из ныне повеленного ука-
зом набора назначается рекрут. Октября 12 дня 1794 года» // Столетие Во-
енного министерства. 1802—1902. Т. IV. Главный штаб. Исторический очерк. 
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ковых в натуре в здешней губернии с городов и местечек, из последнего исчисления 
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЖАНДАРМОВ 

БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В НАЧАЛЕ ХХ в. 

В 1861 г. на российских железных дорогах появились первые жан-
дармские полицейские управления (далее — ЖПУ), выполняющие ис-
ключительно полицейские функции1. Однако изначально они были обра-
зованы далеко не на каждой линии. В частности, на территории Северо-
Западного края в период восстания 1863 г. для контроля за железнодо-
рожным полотном российские власти использовали армейские отряды, 
которые располагались на ключевых станциях и время от времени по соб-
ственной инициативе или проверяя информацию о попытках захвата па-
ровозно-вагонного парка совершали рейды по железной дороге2. 
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В связи с активизацией железнодорожного строительства в 70-х гг. XIX в., 
в том числе и в Северо-Западном крае, на железных дорогах белорусских гу-
берний также появились жандармские полицейские управления, которые по-
стоянно реформировались в связи с вводом в строй новых железнодорожных 
веток. Например, в 1887 г. было упразднено Минское ЖПУ, а вместо него поя-
вилось Московско-Брестское, контролировавшее большую территорию. На-
чальник упраздненного подразделения подполковник Тимофеев, квартировав-
ший в Минске, стал начальником нового ЖПУ с квартирой в Москве. Москов-
ско-Брестское управление состояло из четырех отделений с центрами в Москве, 
Смоленске, Минске и Бресте. Каждое из них имело в своем составе около 30 
человек, но контролировало различные по протяженности участки железной 
дороги. Так, если в ведении Московского отделения находилось около 200 
верст пути, то Смоленское отделение контролировало уже почти 300 верст, а 
Минское и Брестское — более 300 верст каждое3. Это объясняется тем, что же-
лезнодорожное движение в индустриально развитых районах империи было 
более интенсивным, а плотность населения в Подмосковье большей. 

В России железнодорожная жандармская полиция существовала в 
первую очередь как сила, противостоящая различным злоупотреблени-
ям, административным и уголовным преступлениям в полосе отчужде-
ния под железную дорогу. Вместе с тем на территории белорусских гу-
берний она, исходя из анализа архивных данных, не проводила серьез-
ных расследований. До первой русской революции железнодорожные 
жандармы не занимались политическим сыском. Однако революция по-
требовала от железнодорожной полиции обратить пристальное внима-
ние на политическую благонадежность железнодорожных служащих. 

Первая русская революция не проявилась в белорусских губерниях в та-
ких радикальных формах, как в Центральной России (например, Декабрьское 
вооруженное восстание в Москве), однако власти на всякий случай приняли 
некоторые меры, призванные предупредить выступления рабочих, в том чис-
ле и на железных дорогах. Так, в Минске, через который проходило несколь-
ко железнодорожных веток, рабочие выступления произошли не на всех из 
них. Например, администрация Либаво-Роменской дороги сама повысила не-
которые выплаты, поэтому агитаторы, приехавшие в Минск из городов Цен-
тральной России, не смогли поднять рабочих на забастовку. После этого слу-
чая в мастерские был тут же направлен жандармский вахмистр, который на 
следующий день задержал вновь пришедших к рабочим агитаторов4. 

К маю 1905 г. жандармские полицейские управления железных дорог 
наладили работу секретной агентуры в рабочей среде. Хотя создание агенту-
ры проходило очень сложно, ее деятельность сразу же стала давать результа-
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ты. Так, основываясь на агентурной информации, полиция смогла не допус-
тить почти ни одной сходки железнодорожных служащих. После этого рево-
люционеры наметили проведение общей демонстрации для «поддержания 
духа». Однако секретная агентура заранее сообщила о ней, и демонстрация 
была сорвана полицией. Наиболее активных рабочих призвали в армию, по-
сле чего у остальных «явилось желание прекратить беспорядки»5. 

Еще одним фактором неудачной агитации на Минском железнодорожном 
узле явилась борьба революционных партий за привлечение на свою сторону 
рабочих, в связи с этим среди революционеров отсутствовала солидарность, что 
не способствовало организации рабочего движения. В частности, за рабочих 
вели борьбу между собой социал-демократы и социал-революционеры. Види-
мо, не остались в стороне и другие партии и организации, поскольку среди ра-
бочих возникли конфликты сначала на религиозной (между христианами и иу-
деями), а потом и на социальной (между более и менее состоятельными) почве6. 

Столкнувшись с попыткой революционной агитации в среде желез-
нодорожных служащих, жандармы стали принимать против агитаторов 
превентивные меры. Например, в феврале 1906 г. из Минской городской 
тюрьмы освободили пятерых рабочих, принимавших активное участие в 
революционной деятельности. Власти решили не испытывать судьбу и 
сразу же вернули рабочих в тюрьму «ввиду их крайне вредного направле-
ния к железнодорожной забастовке и политической неблагонадежности»7. 

В целом в период первой русской революции рабочие Минского железно-
дорожного узла не вели активной революционной борьбы. Это стало возмож-
ным как по причине конкуренции в среде агитаторов-революционеров, так и 
благодаря активной работе железнодорожной жандармской полиции и ее взаи-
модействия с местными органами политического сыска и общей полицией. 

После подавления революционных выступлений 1905—1907 гг. 
политическая активность рабочих пошла на спад. Эта ситуация была 
нарушена только первой мировой войной.  

С началом военных действий правительство стало уделять особое 
внимание настроениям рабочих на предприятиях оборонного характера и 
железных дорогах. Меры безопасности были усилены и в белорусских гу-
берниях, находящихся в непосредственной близости к фронту. Вся деятель-
ность по поддержанию порядка на железных дорогах, борьба с преступно-
стью в полосе отчуждения, контроль за благонадежностью железнодорож-
ных служащих продолжали оставаться в ведении жандармских полицей-
ских управлений. Несмотря на ухудшившуюся с началом войны экономи-
ческую ситуацию, эвакуацию железнодорожных рабочих и служащих из 
прифронтовых районов на восток Белоруссии (в первую очередь в Витеб-
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скую губернию), белорусские железнодорожники не вели какой-либо серь-
езной борьбы за повышение своего экономического положения. Лишь во 
второй половине 1916 г. железнодорожные жандармы Витебска столкну-
лись с экономическими забастовками рабочих механических мастерских. 
Забастовщики избрали представителей, чтобы донести свои проблемы до 
начальства, но в последний момент испугались, что руководство железной 
дороги будет проводить постоянное давление на выборных, и поэтому пре-
кратили работу, потребовав к себе жандармского офицера и коменданта 
станции. Последние немедленно прибыли в мастерские, где рабочие объяс-
нили им мотивы забастовки. Начальник жандармского отделения полков-
ник Смирницкий напомнил рабочим, что их действия идут только на пользу 
противнику. Он предложил возобновить работу, а свои требования изло-
жить лично ему через выборных. Полковник пообещал лично довести эти 
жалобы до железнодорожного начальства, а результат сообщить рабочим. 
Для этого Смирницкий собирался еще раз зайти в мастерские. 

При расследовании жалоб оказалось, что рабочие на самом деле 
не получали надбавок к зарплате. Кроме того, были найдены и дру-
гие недостатки. К ноябрю 1916 г. конфликт был полностью улажен, 
однако жандармы провели расследование и установили зачинщиков. 
По причине того, что забастовка была спонтанной, никаких репрес-
сий не последовало, но все же как средство большего контроля было 
предложено усилить агентурное наблюдение за рабочими8. 

Этот случай был не единственным. В сентябре 1916 г. в мастерских 
станции Витебск забастовали 300 человек. Они предъявили своему инже-
неру экономические требования и бросили работу. Забастовщики решили 
пойти по уже проторенному пути и потребовали встречи с начальником 
железнодорожного жандармского отделения полковником Смирницким. 
Офицер выслушал жалобы и попросил рабочих вернуться на свои места. 
После разговора с жандармом конфликт был тут же улажен9. 

В период первой мировой войны непосредственная близость белорус-
ских губерний к фронту вызывала у многих людей ощущение опасности. 
Для того чтобы почувствовать себя хоть как-то защищенными, население 
начало приобретать всевозможное оружие. Это веяние не обошло стороной 
и железнодорожных служащих. Они начали направлять многочисленные 
просьбы начальникам ЖПУ и их отделений с целью получить разрешение 
на хранение и ношение оружия. Причем некоторые просители сначала по-
купали оружие, а потом просили разрешение на его хранение. Основная же 
масса желающих поступала наоборот. Обычно указывалось, что ружья 
приобретались для охоты, однако большинство просителей ранее охотой не 
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занималось. Все просьбы рассматривались жандармской железнодорожной 
полицией, но разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия 
выдавались только лишь тем, кто «вполне благонадежен и действительно 
охотник». Интересно заметить, что основной причиной отказов в выдаче 
разрешений было то, что вполне политически благонадежные просители не 
занимались охотой. Купленное уже оружие, на которое не было получено 
разрешения, изымалось станционными жандармскими унтер-офицерами. 
Его владельцам предлагали продать ружья лицам, на самом деле занимав-
шимся охотой10. Некоторая часть железнодорожников решила обзавестись 
более компактным оружием — револьверами. В своих прошениях к жан-
дармским офицерам они уже писали не об охоте, а о самозащите. Так, один 
из старост 54-го околотка 12-го участка пути попросил разрешения на но-
шение револьвера ввиду неспокойного нынешнего времени и необходимо-
сти передвигаться по участку ночью. Эту просьбу поддержал инженер, од-
нако жандармы, рассмотрев ее, отказали, решив, что «надобности в револь-
вере не встречается»11. Случались и курьезные обоснования желания при-
обрести револьверы. Например, один из железнодорожных служащих захо-
тел вооружиться по причине развода с женой и уверенности, что она будет 
ему мстить. Кроме того, проситель писал, что возвращается со службы 
поздно, живет рядом с кладбищем, и иногда его преследуют до самой квар-
тиры «какие-то темные личности». На резолюции жандармский офицер, не 
вдаваясь в психиатрические подробности, написал: «В … разрешении на 
право имения револьвера не вижу серьезной надобности»12. 

По железной дороге частные предприятия перевозили для заказчиков 
ящики с охотничьим оружием. Отправляемый груз жандармы не прове-
ряли, если поставщик ручался за то, что в ящике содержатся только пред-
меты, указанные в описи. Однако при получении груза жандармский ун-
тер-офицер обязательно присутствовал во время вскрытия ящика и прове-
рял по описи наличие оружия, подтверждая отсутствие там посторонних 
предметов13. Случалось, что оружие по железной дороге доставлялось и 
нелегально военнослужащими полевых подвижных госпиталей в сани-
тарных поездах. В основном это были трофейные австрийские винтовки. 
Когда жандармы получали подобную информацию, они изымали ору-
жие14. Иногда случались происшествия и в пассажирских поездах. Так, 
багажный кассир обратил внимание на две небольшие, но очень тяжелые 
корзины, закрытые на замок, и предложил их хозяину осмотреть их. Вла-
делец, сказав, что принесет ключ, ушел, но так и не вернулся. Кассир со-
общил о корзинах жандармскому унтер-офицеру, который при понятых 
вскрыл их. Внутри оказалось 13 коробок охотничьего пороха15. 
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В работе жандармов случались и чрезвычайные происшествия. Так, в 
начале 1917 г. на одной из станций Северо-Западной железной дороги под 
колеса набирающего ход поезда попал ефрейтор продовольственного 
транспорта. Он пытался на ходу перескочить из вагона в вагон, но сорвался. 
Находящийся неподалеку жандармский унтер-офицер И. Ломако, «подвер-
гая свою жизнь явной опасности», вытащил солдата из-под колес. Жандарм 
составил рапорт о происшествии, на основании которого жандармское на-
чальство представило И. Ломако к награде, проведя перед этим опросы 
свидетелей. Начальство устанавливало, действительно ли спасение проис-
ходило с риском для жизни. Только после того, как все показания подтвер-
дили геройский поступок жандарма, он был представлен к награде16. 

В период военного времени к той деятельности, которой жандармская 
железнодорожная полиция занималась в мирных условиях, добавились еще и 
специфические обязанности, например противодействие шпионажу и дивер-
сионной деятельности противника на железных дорогах. С самого начала 
войны немцы начали использовать сирот-подростков — как мальчиков, так и 
девочек — для краж офицерских сумок в поездах. Попытка оказалась не-
удачной, поскольку подростков одевали в одинаковое платье, и жандармские 
унтер-офицеры на железных дорогах задерживали малолетних шпионов17. 
Однако в поездах встречались и «мирные» подростки, продававшие пассажи-
рам разнообразные мелочи. Для того чтобы у них не возникало проблем при 
этом, им выдавали специальные временные удостоверения, которые разре-
шали продажу чего-либо на отдельных участках дороги. Удостоверения были 
именными, не предназначались для передачи другим лицам и по истечении 
срока действия должны были быть возвращены по месту выдачи18. 

Для противодействия диверсионной деятельности противника в 
губерниях, расположенных в прифронтовой зоне, власти организова-
ли охрану железнодорожного полотна специальными сторожами из 
крестьян и мещан, что должно было освободить жандармских желез-
нодорожных унтер-офицеров от дополнительной нагрузки. 

Кроме того, офицеры ЖПУ ж/д во время эвакуации обязаны были выда-
вать удостоверения на право получения квартирных денег для семей служа-
щих, удостоверения личности подведомственных им унтер-офицеров, членов 
их семей, документы на провоз вещей и проезд конвоиров. Жандармы долж-
ны были охранять составы, предназначенные для эвакуации, следить за оче-
редностью при посадке в вагоны. Офицеры также проверяли, чтобы в эшело-
нах перевозились только необходимые для жизнедеятельности эвакуируемых 
предметы, если же попадались иные вещи, то жандармы обязаны были «без 
всякого снисхождения выбрасывать ненужный хлам из вагонов»19. 
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Железнодорожные жандармы контролировали и способы досуга работни-
ков железной дороги. Например, через руки жандармской полиции проходили 
просьбы о проведении тех или иных мероприятий железнодорожных служащих. 
Жандармы контролировали их ход, а потом рапортовали об этом городскому по-
лицмейстеру. При этом некоторые отчеты имели свойство теряться. Разбиратель-
ства по фактам местонахождения отчетов велись неделями и даже месяцами. Так, 
жандармский отчет по поводу проведения музыкального вечера в мастерских 
Александровской железной дороги, прошедшего 26 декабря 1916 г., так и не был 
обнаружен к моменту начала Февральской революции20. 

Таким образом, железнодорожные жандармы в белорусских губерни-
ях действовали достаточно эффективно, выполняя широкий спектр обязан-
ностей по охране порядка на железных дорогах. Кроме того, белорусские 
железнодорожные жандармы, возможно, оказались одними из немногих, 
кто очень быстро создал на железных дорогах секретную агентуру, которая 
почти сразу же стала давать положительный эффект. На наш взгляд, отсут-
ствие значительных антигосударственных и антиправительственных вы-
ступлений на железных дорогах Белоруссии в период революции 1905—
1907 гг. следует полностью поставить в заслугу жандармам. 
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СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ПОСТАНОВКА 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ГУБЕРНСКИХ ПРАВЛЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ 

«ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ» 1865 г. 
Система делопроизводства, установившаяся в канцеляриях губернаторов 

и губернских правлений Российской империи (в том числе и в белорусских гу-
берниях) после 1837 и 1845 гг. сохранялась до 8 июня 1865 г., когда были при-
няты «Временные правила о преобразовании губернских учреждений ведомст-
ва Министерства внутренних дел в 37-ми губерниях и в Бессарабской облас-
ти»1. Изменение системы делопроизводства связано с изменением местного 
правительственного аппарата. Исследователи выделяют следующие политиче-
ские факторы, обусловившие последнее изменение: отмену крепостного права, 
реформы 1860—70 гг., создание органов земского и городского самоуправле-
ния, а также новых финансовых и судебных учреждений и т. д.2 

«Временные правила» состоят из трех глав: «О составе губерн-
ского правления», «Разделение и порядок решения дел в губернских 
правлениях», «О канцелярии начальника губернии». Согласно пред-
писаниям главы «О составе губернского правления» к губернскому 
правлению присоединялись врачебная управа, губернский комитет 
общественного здравия и губернский оспенный комитет. 

Губернское правление состояло из общего присутствия и канцеля-
рии. В состав общего присутствия входили: губернатор (председатель), 
вице-губернатор, советники, врачебный инспектор, губернский инженер, 
губернский архитектор и асессор. Канцелярия губернского правления де-
лилась на отделения. Во главе каждого распорядительного отделения сто-
ял советник. Канцелярия подчинялась вице-губернатору в вопросах веде-
ния делопроизводства и хозяйства. Вице-губернатор, советники и асессор 
являлись постоянными членами правления присутствия (участвовали во 
всех его заседаниях), а остальные члены общего присутствия — пригла-
шались на заседания при возникновении дел, касающихся их ведения3. 

На заседания общего присутствия, по мере необходимости, гу-
бернатором приглашались: должностные лица — губернский и уезд-
ный предводители дворянства, управляющий палатой государствен-
ного имущества и удельной конторою, председатель казенной пала-
ты, председатель губернской земской управы, полицмейстер, город-
ской голова, а также компетентные и влиятельные лица — духовные 
лица по назначению консистории, оператор, акушер и др. 
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Схема губернского правления. 

Для решения научных и специальных вопросов здравоохранения 
и строительства создавались отдельные совещательные присутствия 
под руководством губернского врачебного инспектора или губерн-
ского инженера. Постановления оформлялись протоколами и подпи-
сывались всеми членами совещательного присутствия. 

Врачебный инспектор и губернский инженер, являясь начальниками 
соответствующих отделений канцелярии, осуществляли общий надзор в 
губернии за здравоохранением и строительством каждый по своей части. 
Губернское правление имело типографию, архив и чиновников по экзеку-
торской и счетной части. При губернском правлении состоял губернский 
землемер и «чертежная» с особыми и уездными землемерами при ней4. 

Во второй главе «Временных правил» — «Разделение и порядок ре-
шения дел в губернских правлениях» регламентировалось разделение дел 
в губернском правлении на судебные («судные») и административные. 

К судебным делам относились следующие: 1) отдача под суд чиновни-
ков; 2) дела за «кормчество», порубку лесов, пристанодержательство; 3) дела 
по наложению денежных взысканий за упущения по службе; 4) отстранение 
от службы канцелярских чиновников; 5) частные жалобы на медлительность 
и проволочку дел в судах первой степени; 6) жалобы на медлительность в ис-
полнении служебных решений и делопроизводстве и др. Административные 
дела подразделялись на два разряда: первый — дела требующие решения в 
правлении, второй — дела состоящие лишь из исполнения предписаний и 
указов вышестоящих органов и лиц. Судебные дела решались постановле-
ниями присутствия губернского правления большинством голосов. 

Общее присутствие Канцелярия 

Губернатор(председатель) 
Вице-губернатор 

Советники 
Врачебный инспектор 
Губернский инженер 

Губернский архитектор 
Ассесор 

1,2,3 — распорядительные 
отделения, возглавляемые 

советниками 
Строительное отделение 
Врачебное отделение 

Канцелярия 
общего присутствия: 
Секретарь с помощником 
Чиновник по счетной 
и экзекуторской части 

с помощником 
Редактор 

(начальник газетного стола) 
с помощником 

Регистратор с помощником 
Архивариус с помощником 

Писцы 

Губернское правление 



З гісторыі дзяржаўных устаноў 175 
 

Административные дела первого разряда решались коллегиально по-
становлениями присутствия, утверждались губернатором. К ним относи-
лись: все распоряжения губернского правления, связанные с ограничени-
ем чьих-либо личных или имущественных прав по учреждению опек, по 
наложению и снятию запрещений, по назначению в продажу имуществ 
и т. д.; дела, связанные с государственным или общественным интересом, 
а именно: определение и увольнение материально ответственных лиц, 
сложение недоимок, открытие общественных банков и ссудных касс, рас-
поряжения по открытию городов и уездов и т. п., а также дела по поруче-
нию генерал-губернатора и губернатора. Административные дела второго 
разряда решались властью начальника губернии или вице-губернатора 
или исполнялись непосредственно в отделениях. 

Начальник губернии решал: «1) кадровые вопросы (определение, 
увольнение, представление к чинам и наградам, знакам отличия, пенсиям, 
пособиям и т. д.); 2) открытие и состав рекрутского присутствия и другие 
действия по набору, призыв на службу бессрочно отпускных чинов; пер-
воначальные распоряжения об охране народного здоровья, борьбе с эпи-
демиями среди людей и эпизоотиями скота; производство народной пере-
писи; дела по взысканию недоимок; допущение иностранцев к присяге на 
подданство России; дела об открытии фабрик и заводов, хозяйственных и 
промышленных заведений, частных типографий, литографий и металло-
графий, торговых площадей, рынков, трактиров, кофеен, харчевень и т. п.; 
дела по надзору за книжной торговлей; 3) по врачебному отделению: ос-
видетельствование больных для определения различных прав — личных, 
по имуществу, по службе и др., открытие аптек; определение на службу и 
увольнение городовых и уездных врачей, фармацевтов и утверждение в 
правах государственной службы врачей в помещичьих имениях»5. 

В ведении вице-губернатора, согласно «Временным правилам», нахо-
дились следующие дела: 1. Переписка, касающаяся самого губернского 
правления и служащих в нем лиц: по хозяйственной части, о выдаче жало-
вания, по составлению отчетности денег и по делопроизводству, выдача 
свидетельств чиновникам управления на вступление в брак и т. п.; 2. Испол-
нение законных предписаний или требований мест и лиц. Обнародование 
вновь изданных законов, указов и других «Высочайших повелений» через 
печать в «Губернских ведомостях». Распоряжение об исполнении судебных 
решений, о высылке в Сибирь неспособных к работе арестантов, об устрой-
стве возвращаемых из Сибири и крепостных работ людей, выдача копий с 
актов, документов и постановлений присутствия. 3. Определение, увольне-
ние, перемещение и отпуск канцелярских служителей как губернского 
правления, так и подведомственных ему мест и т. д. 
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Дела, предоставляемые начальникам отделений, состояли в ис-
полнении6. 

В третьей главе «О канцелярии начальника губернии» содержится 
положение о передаче ряда дел, ранее решаемых в канцелярии губер-
натора, губернскому правлению, а именно: по производству рекрут-
ских наборов; по утверждению распределения квартирной повинно-
сти; по утверждению подрядов и торгов на счет городов; по рассмот-
рению такс на казенные леса, назначенных к вырубке; размещение 
продолжений свода законов, присылаемых из управления типографии 
«Собственной его Императорского Величества» канцелярии7. 

Согласно штатному расписанию «Временные штаты губернских 
правлений» от 8 июня 1865 г., утвержденному Сенатом и подписан-
ному Александром II, канцелярия губернского правления состояла из 
вице-губернатора, старшего советника, двух советников, асессора, 
восьми делопроизводителей и восьми помощников делопроизводи-
телей (в распорядительных отделениях 1, 2 и 3-м). 

Канцелярия общего присутствия состояла из секретаря; помощ-
ника секретаря; чиновника по счетной и экзекуторской части; его 
помощника; редактора и одновременно начальника газетного стола; 
помощника редактора; регистратора; помощника регистратора; архи-
вариуса; помощника архивариуса. 

Строительное отделение состояло из губернского инженера, гу-
бернского архитектора, младшего инженера, младшего архитектора, 
делопроизводителя8. 

На основании «Временных правил» 8 июля 1865 г. была выпу-
щена Инструкция МВД Российской империи по улучшению устрой-
ства и изменению штата губернских учреждений этого министерства. 

В первой части инструкции «Об устройстве канцелярии губернско-
го правления» определяется состав структурных подразделений канце-
лярии: «состоит из пяти отделений: 1, 2, 3-го распорядительных, строи-
тельного и врачебного». В строительное и врачебное отделения переда-
вались соответственно дела упраздненных строительной и дорожной 
комиссии и врачебной управы. Отделения управлялись советниками. 
Каждое отделение делилось на столы, управляемые делопроизводите-
лями. В соответствии с инструкцией число столов разрешалось умень-
шать по усмотрению правления с правом использовать освободившиеся 
суммы штатного расписания для наград и пособий чиновникам. 

Отдельно в ней оговаривалось наличие особого и газетного сто-
лов, которые управлялись соответственно помощником секретаря и 
редактором «Губернских ведомостей», именуемым начальником га-
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зетного стола. В особом столе сосредоточивались общие дела по хо-
зяйственной, денежной, экзекуторской, архивной, типографской и 
регистратурной частях, отчетность по делопроизводству как самого 
правления так и подчиненных ему учреждений. 

Ревизионный стол упразднялся. Большая часть его дел была пере-
дана в особый стол, а функция требования и «понуждения» подчинен-
ных мест к исполнению дел была передана всем столам по роду дел. 

Дела по отделениям канцелярии распределялись согласно журналу об-
щего присутствия губернского правления после утверждения губернатором. 

Во второй части инструкции регламентировались изменения в делопро-
изводстве канцелярий губернских правлений и губернаторских канцелярий. 
Кардинальным изменениям подверглось распределение обязанностей в кан-
целярии. Обязанности старшего секретаря перешли к секретарю, а обязанно-
сти секретарей отделений перешли к делопроизводителям. Настольные рее-
стры дел отменялись. Взамен их вводились описи дел по установленной фор-
ме для ведения в каждом столе и для секретных дел у секретаря. 

По делам, решаемым общим присутствием, в соответствующем 
отделении канцелярии составлялся проект журнала, в котором в сжа-
той форме излагалась суть дела. Проект подавался за подписью управ-
ляющего отделением и делопроизводителя, скреплялся секретарем. 
Проект докладывался чиновником подготовившего его отделения. 

Согласно инструкции губернатор мог рассматривать дело либо в 
общем присутствии, либо отдельно. В последнем случае от него за-
висело поручить доклад секретарю. 

Протоколы строительной и медицинской частей исполнялись 
после подписания их «подлежащими лицами»9: в строительном отде-
лении — губернским инженером, губернским архитектором и дело-
производителем; во врачебном отделении — губернским врачебным 
инспектором, его помощником и делопроизводителем10. 

Административные дела исполнялись либо по резолюции (например, 
распоряжение, указ, уведомление на основании постановления губернско-
го правления), либо подписью исходящих бумаг. Исполнение по резолю-
ции осуществлялось в случаях, когда требовалось разрешение начальника 
губернии или вице-губернатора. Проект резолюции составлялся в отделе-
ниях и за подписью управляющего отделением направлялся на подпись 
вице-губернатору, после чего докладывался губернатору. Одобренная гу-
бернатором резолюция с его подписью или надписью возвращалась в от-
деление для исполнения. Начальник губернии при необходимости мог 
направить документ («бумагу») на рассмотрение общего присутствия, 
надписав: «Составить журнал». Вице-губернатор направлял документ на 
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рассмотрение начальника губернии, надписав: «Представить начальнику 
губернии». За подписью губернатора и вице-губернатора документы ис-
ходили в том случае, если это требовалось существующими правилами о 
порядке «сношений». Вся переписка правления с одинаковыми и ниже-
стоящими по статусу исходила за подписью управляющего отделением и 
делопроизводителя с отметкою, что исполнение делается по приказанию 
или с разрешения губернатора либо вице-губернатора. 

Инструкция отменяла хранение получаемых указов Сената отдель-
но от дел. Указы в подлиннике присоединялись к делам, к которым при-
надлежали, в связи с этим не требовалось изготовления копий с указов. 

В обязанность делопроизводителей входило изготовление проектов 
журналов и всех исполнительных документов. Кроме этого, они отвечали за 
правильность и порядок производимых дел. В обязанности помощников 
делопроизводителей входило ведение канцелярской части в столе, хранение 
книг и дел в порядке, а также подготовка к сдаче и сдача дел в архив. 

Советники, инженер, врачебный инспектор, асессор наблюдали 
за правильным течением дел во вверенных им отделениях. Вице-гу-
бернатор осуществлял надзор по всему правлению. Секретарь, кроме 
ведения секретных дел, наблюдал за дежурством и регистратурою, 
исполнял дела, порученные губернатором и вице-губернатором11. 

Таким образом, начиная с 1865 г. делопроизводство в канцелярии 
губернского правления было упрощено: отменялись настольные реест-
ры, вводились описи дел, которые в свое время являлись сдаточными 
описями в архив. Отменялось формирование указов Сената в отдельные 
дела с последующим списыванием с них копий для присоединения к де-
лам. Проекты журналов рекомендовалось составлять таким образом, 
чтобы в них в сжатой форме излагалось существо вопроса. Произошло 
перераспределение должностных обязанностей с делегированием пол-
номочий от секретаря к секретарям отделений и от последних к дело-
производителям. Перечисленные изменения оказали позитивное влия-
ние на организацию и совершенствование делопроизводства в канцеля-
риях губернатора и губернских правлений Российской империи. 
 
1  ПСЗРИ. II. Т. 40. Ст. 42180; НИАБ. Ф. 299. Оп. 1. Д. 117. Л. 11—12. 
2  Ерошкин Н. П., Куликов Ю. В., Чернов А. В. История государственных уч-

реждений России до Великой Октябрьской революции. М., 1965. С. 260. 
3  НИАБ. Ф. 299. Оп. 1. Д. 117. Л. 11. 
4  Там же. 
5  Там же. Л. 11об. Текст источника дан по современной орфографии и без 

сохранения стиля. 
6  Там же. 
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7  Там же. Л. 12. 
8  Там же. Л 12об. 
9  Там же. Л. 14. 
10  НИАБ. Ф. 299. Оп. 1. Д. 880а. Л. 2; Д. 843. Л. 18, 42. 
11  Там же. Д. 117. Л. 15, 16. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
СРЕДИ ПОЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БССР В 1930-е ГОДЫ 
В начале 1930-х гг. национальная политика по отношению к поль-

скому нацменьшинству в БССР не претерпела существенных изменений в 
сравнении с 20-ми гг. Органы власти по-прежнему предпринимали меры 
по повышению культурного и образовательного уровня трудящихся и их 
детей. В пределах компактного проживания польского населения для него 
была создана сеть национальных школ. Весной 1930 г. в республике на-
считывалось 163 польские школы I концентра и 13 польских школ 
II концентра. До конца первой пятилетки, т. е. к началу 1933 г., намеча-
лось дополнительно открыть для детей поляков 57 комплектов (классов) 
I концентра и 2 семилетние школы [1, л. 186]. Одновременно с этим в рес-
публике развернулась работа по созданию школ III концентра, где долж-
ны были обучаться подростки 15—17-летнего возраста [2, с. 33, 34]. 

Вместе с тем в начале 1930-х гг. в некоторых районах БССР (Кой-
дановский, Осиповичский, Ветковский и др.) наметилась тенденция к 
закрытию польских школ [3, л. 591]. В частности, такой факт имел ме-
сто в д. Кураки Чечерского р-на. В первой половине 1931 г. находя-
щаяся там польская школа была реорганизована в белорусскую. Про-
изошло это по инициативе учителя-белоруса, который вместе с частью 
местных крестьян ходатайствовал о закрытии польской школы. Свою 
просьбу они мотивировали тем, что в Ново-Малыничском польском 
нацсовете уклад жизни белорусский, а потому польская школа там не 
нужна. Самоуправство было проявлено и в д. Утойки Ветковского 
р-на. Несмотря на то что в местной польской школе обучалось 35 де-
тей-поляков, преподавание предметов в этой школе было переведено 
на белорусский язык [3, л. 373, 380, 385, 387]. Это не соответствовало 
ранее принятому решению руководства республики об открытии поль-
ских школ при наличии 15 и более детей-поляков школьного возраста. 

Кроме того, почти половина детей поляков школьного возраста обуча-
лась не на польском, а на белорусском языке, что ускоряло процесс их ас-
симиляции. По данным Госплана БССР, на 1 декабря 1930 г. во всех школах 
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республики обучалось 19 696 детей поляков, из них 17 675 — в I концентре, 
2 017 — во II концентре, 4 — в III концентре. На то время в республике 
функционировало 166 польских школ, в которых обучалось 9 216 учеников-
поляков, или 46,8% от их общего числа. Кроме того, 656 учеников-поляков 
(3,3%) получали знания на польском языке в 22 так называемых смешанных 
школах. В целом преподавание на польском языке велось в 188 школах 
республики, которые посещали 9 872 школьника польской национальности 
(50,1%). Из них 8 307 человек получали знания в 169 школах I концентра и 
1565 — в 19 школах II концентра. Вместе с тем следует отметить, что 9 824 
ученика-поляка (49,9%) усваивали школьную программу в белорусских 
школах. Из них в I концентре обучалось 9 368 человек, во II концентре — 
452., в III концентре — 4 человека [3, л. 505, 507, 509, 510]. 

6 июля 1931 г. Бюро ЦК КП(б)Б поручило Наркомпросу БССР совме-
стно с районными комитетами партии пересмотреть правильность перевода 
польских школ в белорусские и безотлагательно восстановить польские 
школы там, где они неправильно были переведены [4, л. 233, 234, 247]. По-
началу работа в этом направлении велась медленно. В сентябре 1931 г. Нац-
комиссия ЦИК БССР констатировала, что охват польскими школами детей-
поляков составляет не более 53%. По мнению работников Нацкомиссии такое 
положение объяснялось тем, что со стороны Наркомпроса не было проведено 
«надлежащего развертывания сети национальных школ» [5, л. 111]. Однако 
уже через полгода ситуация существенным образом изменилась. Если в 
1931 г. в Койдановском районе находились 23 польские школы, то в 1932 г. 
их количество возросло до 40 [6, с. 152]. Всего в БССР на апрель 1932 г. 
действовало 226 польских школ, из них 192 четырехлетки и 34 семилет-
ки [7, с. 22]. Рост польских школ был осуществлен главным образом за счет 
сокращения белорусско-польских школ, создание которых было осуждено 
руководством республики и признано за «плоды разрушительной деятель-
ности бывшего нацдемовского руководства в народном комиссариате про-
свещения» [8, s. 181]. На то время в польских и других школах республики 
обучалось 19 693 ученика-поляка [7, с. 22]. 

В 1932—1933 гг. развитие культуры и школьного строительства 
в польской среде БССР достигло кульминации, что в определенной 
мере являлось следствием улучшения взаимоотношений между Со-
ветским Союзом и Польшей. К началу 1934 г. количество польских 
школ в республике увеличилось до 270 [9, л. 179]. 

С осени 1932 г. в БССР было введено обязательное всеобщее обуче-
ние детей в объеме семилетней школы, а двумя годами позже унифициро-
вана школьная система. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР «О структуре начальной и средней школы в СССР» от 15 мая 
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1934 г., ликвидировалось деление школ на концентры, группы переиме-
новывались в классы, на всю страну устанавливалась единая система об-
щеобразовательной школы: начальная (I—IV классы), неполная средняя 
(I—VII классы), средняя (I—X классы) [10; 11, с. 311]. 

С середины 1930-х гг. в политике советского государства наступил 
принципиально новый этап в отношении польского нацменьшинства: был 
взят курс на свертывание всего национально польского. Во многом это оп-
ределялось внешнеполитическим фактором. Когда надежда на кардиналь-
ное улучшение отношений с Польшей не оправдалась, в некоторых совет-
ских республиках (УССР, БССР) стали на путь постепенного свертывания 
национально-культурной работы в польской среде. В первую очередь это 
коснулось польских школ. В Белорусской ССР началось все с того, что 
26 июля 1934 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О работе ЦК КП(б)Б и 
СНК БССР», в котором указал на «серьезные недостатки» в деятельности 
ЦК КП(б)Б и его первого секретаря Н. Ф. Гикало. «В особенности ЦК 
ВКП(б) отмечает неправильную политику и практику насаждения в рай-
онах и селах с большинством белорусского населения польских школ и 
принудительное обучение детей на польском языке, говорилось в докумен-
те. ЦК ВКП(б) обязывает ЦК КП(б)Б немедленно ликвидировать подобную 
практику, пересмотреть сеть и национальный характер школ в духе наи-
большего обеспечения интересов белорусского языка…» [12, с. 20]. 

Для обсуждения постановления ЦК ВКП(б) 3 августа 1934 г. в Минске 
был созван внеочередной пленум ЦК КП(б)Б. Вторым вопросом в повестке 
дня пленума значилось сообщение Наркомпроса БССР и отдела культуры и 
пропаганды ленинизма ЦК КП(б)Б о состоянии и работе в республике поль-
ских школ. Как свидетельствует стенограмма пленума, первый секретарь ЦК 
КП(б)Б Н. Ф. Гикало, Председатель Совнаркома БССР Н. М. Голодед в своих 
сообщениях, нарком просвещения БССР А. А. Чернушевич в докладе, а так-
же ряд выступавших в прениях делегатов значительное внимание уделили 
вскрытым ЦК ВКП(б) искажениям национальной политики в республике. 
Главным образом речь шла о так называемом насильственном обучении в 
школе детей белорусов польскому языку, что расценивалось директивными 
органами как полонизация белорусского населения. Участники пленума при-
чину этого негативного явления видели в том, что при создании польских на-
циональных советов белорусское население католического вероисповедания 
записывалось как польское. В конечном итоге пленум поручил Бюро ЦК 
КП(б)Б провести пересмотр национального характера школ в духе наиболь-
шего обеспечения интересов белорусского языка [12, с. 18, 21, 22]. 

7 августа 1934 г. Бюро ЦК КП(б)Б, рассмотрев вопрос «О реализации ре-
шения ЦК ВКП(б) о польской школе», приняло решение послать в районы, где 
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имелись польские нацсоветы и польские школы, уполномоченных ЦК КП(б)Б 
и СНК БССР. Совместно с секретарями райкомов КП(б)Б и председателями 
райисполкомов уполномоченные обязаны были организовать проверку и 
изучение каждой польской школы и польского нацсовета для установления 
языка, на котором разговаривало население данной местности и на каком оно 
должно обслуживаться. Секретари РК КП(б)Б и уполномоченные ЦК и СНК 
обязаны были направить в Наркомпрос БССР весь материал по каждой поль-
ской школе и нацсовету с соответствующим решением райкома партии и 
президиума райисполкома. В свою очередь, Наркомпросу и культпропу ЦК 
КП(б)Б надлежало, доподлинно проверив весь материал (не останавливаясь 
перед дополнительным обследованием в случае необходимости), представить 
его на утверждение Бюро ЦК КП(б)Б и СНК БССР [13, л. 4]. 

Первые результаты этой работы стали известны уже в начале осени. 
5 сентября 1934 г. Бюро ЦК КП(б)Б и СНК БССР приняли совместное поста-
новление, согласно которому 37 польских школ и 1 белорусско-польская 
школа были реорганизованы в белорусские. Типичные решения принимались 
этими же инстанциями 6 и 28 сентября, 14 ноября 1934 г., 16 февраля, 17 сен-
тября 1935 г., а также в 1936 и 1937 гг. [14, л. 4, 4об., 13, 13об., 37, 38, 47—49; 
15, л. 16, 76—78; 16, л. 11, 11об, 65 — 67; 17, л. 9, 9об., 55, 56; 18, л. 50, 50об.; 
19, л. 2, 3; 20, л. 64; 21, л. 107—110; 6, с. 156; 12, с. 23; 8, s. 368]. 

Во второй половине 1930-х гг., в нарастающей атмосфере шпионо-
мании, в республике усилилась тенденция на закрытие польских учреж-
дений, в т. ч. школьных. Если в 1935 г. в БССР насчитывалось 135 поль-
ских школ, то к августу 1937 г. их число сократилось до 84. По данным 
Наркомпроса БССР, в оставшихся польских школах обучалось 6 620 
учеников, из них около 3 000 (45%) являлись детьми поляков, остальные 
принадлежали к другим национальностям. Например, из 357 учеников, 
обучающихся в средней школе № 6 г. Минска, поляков было 209, бело-
русов — 124, русских — 21, евреев — 3 [8, s. 368; 19, л. 45, 46]. 

5 августа 1937 г. Бюро ЦК КП(б)Б, обсудив на своем заседании во-
прос «борьбы с политикой полонизации», предложило Совнаркому БССР 
оставить польские школы только там, где количество учащихся в классе 
было не меньше 15 человек, а остальные польские школы постановило 
ликвидировать как «созданные польскими шпионами, пробравшимися в 
руководящие советские и партийные органы с целью проведения насиль-
ственной полонизации» [19, л. 2, 3]. Выполняя указание директивного ор-
гана, 10 августа 1937 г. Совнарком БССР принял постановление о реорга-
низации 65 польских школ в белорусские [19, л. 83]. 

27 августа 1937 г. Бюро ЦК КП(б)Б удовлетворило ходатайство 
Хойникского РК КП(б)Б и райисполкома о ликвидации Хойникской 
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польской средней школы и создании вместо нее белорусской средней 
школы. Таким же образом было удовлетворено ходатайство работников 
колхоза «Красная Орка» Сеножатковского сельсовета Жлобинского р-на 
о ликвидации польской начальной школы и создании вместо нее бело-
русской начальной школы в д . Чертежи. Вместе с тем Бюро ЦК КП(б)Б 
предложило СНК БССР «после обследования оставшихся 17-ти поль-
ских школ рассмотреть о каждой в отдельности и внести на утвержде-
ние ЦК КП(б)Б до 1 сентября в порядке согласования» [20, л. 64]. 

Таким образом, к концу 1937 г. в БССР не осталось ни одной поль-
ской школы. Это существенно ограничило возможности детей поляков 
получать школьное образование на своем родном языке. Вместе с тем ис-
коренение национальных моментов в школьном строительстве не означа-
ло, что ученики польской национальности лишались права на образова-
ние. Это право они реализовывали, посещая общие белорусские школы. 

Неотъемлемой частью системы образования являлось дошкольное вос-
питание. Еще в конце 1929 г. на совещании польских партийных работников 
в Минске был принят план, который предусматривал, в целях внедрения на 
селе элементов нового быта, развитие сети яслей и детских площадок во всех 
польских колхозах БССР. Для того чтобы обеспечить польские детские сады 
и ясли квалифицированными кадрами в Минске был открыт польский до-
школьный техникум. В 1932 г. в нем обучалось 40 поляков, и еще 120 человек 
посещали одногодичные дошкольные курсы. На 1 января 1935 г. в этом тех-
никуме насчитывалось 84 учащихся, а в весной 1937 г. — 75. Следует отме-
тить, что в республике в первой половине 1930-х гг. функционировало два 
польских дошкольных техникума. После того, как в БССР организовали 
польский национальный район, бюро Койдановского райкома КП(б)Б 21 мая 
1932 г. приняло решение об открытии польского дошкольного техникума в 
д. Станьково [22, л. 135, 138; 23, л. 50, 57; 8, s. 184, 185; 24, л. 150]. 

Первый детский сад (№ 13), в котором воспитательная работа про-
водилась на польском языке, был открыт в Минске. В 1931 г. его посе-
щали 64 малыша из польских и белорусских семей [3, л. 507]. В 1937 г. 
численность детей в этом детсаде увеличилась до 103 человек, однако в 
национальном отношении там преобладали белорусы. Их насчитыва-
лось 94, тогда как поляков, объединенных одной группой, было всего 9. 
Подобное наблюдалось и в Витебском польском детсаде, в котором на-
ходилось 75 малышей, в т. ч. 62 белоруса и 13 поляков. Несмотря на 
преобладающее большинство детей белорусов, занятия в этих дошколь-
ных учреждениях проводились на польском языке [19, л. 48]. 

В первой половине 1937 г. в БССР имелось, помимо названных, еще 
4 польских детсада. Один из них (№ 11) находился в г. Минске, а три ос-
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тальных — в сельской местности, в частности, в д. Поташня Хойникского 
р-на, в Творическом польском нацсовете Мозырского р-на, в колхозе 
им. Сталина Наровлянского р-на. Кроме того, в Рымовецком сельсовете 
Бобруйского р-на при детсаде им. Коминтерна действовала польская дет-
ская группа. Также в республике функционировало 28 польских времен-
ных яслей. К осени 1937 г. все эти польские дошкольные учреждения бы-
ли преобразованы в белорусские [19, л. 2, 82, 83; 20, л. 64]. 

С введением обязательного всеобщего начального, а затем и семилет-
него школьного образования, с увеличением количества польских школ в 
республике возрос спрос на учителей, владеющих польским языком. Вес-
ной 1930 г. Польский педагогический техникум в Минске (ППТ) выпустил 
52 преподавателя для начальных школ [1, л. 187об.]. Однако этого было не-
достаточно для заполнения имеющихся вакансий, в связи с чем принима-
лись меры экстренного характера. 9 декабря 1930 г. Польбюро ЦК КП(б)Б, 
рассмотрев вопрос об ускоренном выпуске III и IV курсов педтехникума, 
постановило: учитывая нехватку учителей в текущем году и спрос будуще-
го года, считать целесообразным произвести ускоренный выпуск IV курса 
15 января 1931 г., а в сентябре выпустить III курс для того, чтобы слушате-
лей использовать на работе уже в начале нового учебного года. Слушателей 
IV курса предлагалось распределить следующим образом: по 5 человек на-
править в Минск и Бобруйск, по 2 человека — в Полоцк и Витебск, по 1 че-
ловеку — в Оршу, Могилев и Гомель [23, л. 64]. 

В начале июля 1931 г. Бюро ЦК КП(б)Б предложило Наркомпросу 
БССР расширить состав слушателей ППТ. Особое внимание было уделено 
политической стороне вопроса. Наркомпросу республики поручалось пере-
смотреть состав учителей польских школ, в первую очередь погранполосы, 
с точки зрения идеологической выдержанности. Ставилась задача в начале 
1931/32 учебного года усилить польские школы учителями-коммунистами, 
комсомольцами и проверенными на политическую лояльность беспартий-
ными. Вместе с тем учителей, знающих польский язык, предполагалось на-
править из других школ в польские школы [4, л. 233, 234, 247]. 

Для того чтобы повысить квалификацию уже работающих учите-
лей, поднять их политический уровень, в республике открывались учи-
тельские курсы. 9 января 1930 г. Польбюро ЦК КП(б)Б, рассмотрев во-
прос «О курсах учителей», приняло решение согласиться с предложени-
ем Наркомпроса БССР об открытии с 1 марта текущего года шестиме-
сячных учительских курсов на 30 человек. Заведующим курсами был 
назначен польский партийный работник Н. Клыс. В 1932 г. на этих кур-
сах проходили переподготовку 40 человек. Еще 80 поляков являлись 
слушателями одногодичных учительских курсов [23, л. 64; 8, s. 184]. 
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В 1932 г. в ППТ обучалось 160 поляков, в т. ч. 40 из них на специаль-
ном отделении детского коммунистического движения [8, s. 184]. Как со-
общалось в одной из газет того времени, за 10 лет своей деятельности 
(1922—1932) ППТ в Минске воспитал «более 400 новых красных педаго-
гов, подготовленных бойцов культурного фронта» [25, s. 1]. На 1 января 
1933 г. численность учащихся ППТ составляла 262 человека [9, л. 226]. 

Начиная с 1933 г. положение ППТ стало ухудшаться. Часть препода-
вательского состава была арестована по политическим мотивам. Среди 
репрессированных были поляки по национальности Герман, Заремский, 
Кукелко, Лядовский. Оставшаяся часть педагогического персонала плохо 
владели польским языком. Материальная база техникума оставляла же-
лать лучшего. Не хватало учебников на польском языке. В здании ППТ, 
состоящем из 8 аудиторий, кроме самого техникума, размещался также 
дошкольный техникум, который работал после полудня и вечером. Из-за 
отсутствия достаточного количества высококвалифицированных педаго-
гических кадров занятия в педтехникуме проводились в три смены. По 
решению Бюро ЦК КП(б)Б в мае 1937 г. ППТ был закрыт, а вместо него 
при белорусском педагогическом техникуме открыли польское отделение 
с ежегодным набором в 30 человек. Туда же были переведены 90 учащих-
ся II и III курсов ППТ. Однако еще до того, как начались осенние занятия, 
польское отделение белорусского педтехникума, по указанию Бюро ЦК 
КП(б)Б, было реорганизовано в белорусское [26, s. 3; 19, л. 2, 46, 47, 83]. 

Важную роль в подготовке учителей старших классов сыграл 
Высший педагогический институт в Минске (ВПИ), который был 
создан на базе педагогического факультета Белорусского государст-
венного университета. В отличие от БГУ, где не имелось польского 
отделения, но обучалась группа польских студентов, в ВПИ была от-
крыта в 1931 г. польская секция [3, л. 511, 512; 27, с. 25, 26]. 

Политика Компартии по отношению к кадрам высшей школы оп-
ределялась в 1930-е гг. установкой, что диктатура пролетариата должна 
опираться на пролетарскую марксистскую интеллигенцию [28, с. 15]. 
21 ноября 1931 г. Секретариат ЦК КП(б)Б, заслушав доклад о ВПИ, от-
метил, что «институт не стал еще центром марксистской педагогики в 
Белоруссии». Отмечая неудовлетворительное положение в идеологиче-
ской работе польской секции института, Секретариат ЦК КП(б)Б обязал 
Наркомпрос БССР и дирекцию ВПИ принять меры «к полному развер-
тыванию работы польсекции и расширению ее контингента». Вместе с 
тем райкомам партии и ЦК ЛКСМБ предлагалось во время весеннего 
набора абитуриентов оказать помощь ВПИ в деле комплектования поль-
ской секции партийно-комсомольским активом. Учитывая слабую мате-
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риальную обеспеченность студентов, Секретариат ЦК КП(б)Б поручил 
Совнаркому БССР приравнять слушателей высших педагогических за-
ведений в снабжении их продуктами питания и промтоварами к высшим 
индустриальным учреждениям [29, л. 220, 221, 253, 253об., 254]. 

Еще одной проблемой в системе высшего образования являлась не-
успеваемость студентов, за что они подвергались отчислению. К примеру, 
в апреле 1933 г. польская секция I курса исторического отдела педагоги-
ческого института насчитывала 10 человек, тогда как в начале учебного 
года их было 19 [30, s. 3]. Значительный процент отсева студентов-поля-
ков наравне с другими причинами способствовал тому, что польская сек-
ция ВПИ в 1933/34 учебном году временно прекратила существование. 

В 1932 г. пленум ЦК КП(б)Б принял постановление о создании в Мин-
ске не позднее 1933 г. самостоятельного польского высшего учебного заве-
дения. Предусматривалось, что ППТ будет состоять из четырех факульте-
тов: общественно-исторического, литературно-лингвистического, физико-
математического и природоведческого. Однако реализовать партийное ре-
шение не удалось. 21 июня 1933 г. Бюро ЦК КП(б)Б заслушало докладную 
записку Наркомпроса БССР об организации Национального педагогическо-
го института. В документе сообщалось, что Коллегия Наркомпроса, обсу-
див вопрос об организации национальных пединститутов в БССР, пришла к 
выводу, что, вместо создания самостоятельных польского и еврейского ин-
ститутов, следует открыть Педагогический институт нацменьшинств с ев-
рейской, польской и русской секциями. Создание такого института объяс-
нялось рядом преимуществ: для одного института легче подобрать высоко-
квалифицированные педагогические кадры и обеспечить его соответст-
вующим помещением, меньше будет и аппарат обслуживания. Контингент 
учащихся поляков первого года обучения определялся в количестве 80 че-
ловек. На основании сделанного доклада Бюро ЦК КП(б)Б постановило от-
крыть в начале 1933/34 учебного года Педагогический институт нацмень-
шинств с тремя национальными секциями — еврейской, польской и рус-
ской. Для реализации принятого решения была создана специальная комис-
сия [31, s. 3; 32, л. 26, 26об., 92, 93; 33, л. 16]. 27 июля 1933 г. Бюро ЦК КП(б)Б 
вновь рассмотрело вопрос о национальных педагогических институтах. В 
первом же пункте принятого постановления Бюро ЦК КП(б)Б расписалось 
в собственном бессилии что-либо изменить: «Принимая во внимание отсут-
ствие надлежащих условий для открытия до начала этого 1933/34 учебного 
года Педагогического института нацменьшинств, <отсутствие> помещения, 
оборудования, учебных принадлежностей, кадров, Бюро ЦК считает неце-
лесообразным организацию этого института сейчас» [34, л. 33]. Только осе-
нью 1935 г. это учебное заведение открыло свои двери для абитуриентов. 
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Как и задумывалось, в Минском учительском институте нацменьшинств 
(так он назывался в середине 1930-х гг.) функционировали три националь-
ных секции, включая и польскую. Институт готовил педагогические кадры 
для семилетних школ. Срок обучения был небольшой — всего 2 года. На I и 
II курсах польского отделения этого заведения в первой половине 1937 г. 
обучалось не более 20 студентов, из них поляков было 15, русских — 3, ев-
реев — 2. Желающих обучаться на польском отделении института было 
немного. По данным на 5 августа 1937 г. в приемную комиссию поступило 
только 2 заявления. В соответствии с постановлением Бюро ЦК КП(б)Б в 
сентябре 1937 г. польское отделение Минского института нацменьшинств 
было закрыто [35, л. 23, 57об., 69—71; 36, с. 108; 19, л. 47; 20, л. 64]. 

Среди других звеньев системы польского высшего педагогиче-
ского образования в БССР следует отметить действующие в 1932—
1936 гг. польские группы при Гомельском агропедагогическом ин-
ституте, который специализировался на подготовке сельских учите-
лей для семилетних школ. Кроме того, с сентября 1934 г. возобнови-
ло свою деятельность польское отделение Высшего педагогического 
института. В первой половине 1937 г. на этом отделении обучалось 
всего 10 студентов, из них 7 поляков, 2 еврея и 1 русский. 27 августа 
1937 г. польское отделение Минского пединститута было реоргани-
зовано в белорусское отделение [8, s. 196; 19, л. 47, 82, 83; 20, л. 64]. 

В деле подготовки кадров рабоче-крестьянской интеллигенции по-
зитивную роль сыграли рабочие факультеты. В 1930-е гг. они являлись 
основным каналом для продвижения в вузы взрослых рабочих и кресть-
ян, а также членов партии. Дневные и вечерние рабфаки действовали 
при всех высших учебных заведениях и в некоторых техникумах. Пона-
чалу специально польского рабфака в республике не было. Это хотя и 
сдерживало, но не препятствовало одаренным выпускникам польских 
школ совершенствовать свои знания. На 1 декабря 1930 г. в белорусских 
рабфаках обучалось 83 поляка [3, л. 508; 37, с. 103; 38, с. 42, 100]. 

21 июля 1932 г. по предложению Наркомпроса БССР бюро Дзержинского 
райкома КП(б)Б постановило открыть в районе польский рабфак. Свою работу 
он начал с 1 октября 1932 г. [39, л. 17, 144] Помимо польского рабфака в Дзер-
жинске, на минском дневном и вечернем факультетах БГУ действовали поль-
ские сектора. В 1932 г. на каждом из них занималось по 30 человек [8, s. 184]. 

В 1935 г. процесс ликвидации польских школ негативно отразился 
и на некоторых других польских учреждениях образования. Бюро Дзер-
жинского райкома, рассмотрев вопрос о деятельности польского рабфа-
ка в Дзержинске, приняло решение о нецелесообразности его существо-
вания. В результате польский рабфак был реорганизован в белорусский 
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рабфак. Между тем на 1 января 1935 г. количество учащихся польского 
рабфака в Дзержинске составляло 88 человек [6, с. 156; 24, л. 150]. 

В первой половине 1937 г. на польском отделении рабфака при 
БГУ обучалось 20 поляков. Характерно, что из 18 выпускников этого 
года ни один из них не изъявил желание подать заявление на поль-
ское отделение пединститутов. К началу сентября 1937 г. польское 
отделение минского рабфака по указанию Бюро ЦК КП(б)Б было ре-
организовано в белорусское отделение [19, л. 47; 20, л. 64]. 

В 1930-е гг. по всей республике для поляков была развернута сеть на-
циональных культурно-просветительных учреждений, главной целью кото-
рых было ликвидация неграмотности, обеспечение культурных нужд насе-
ления, воспитание его в коммунистическом духе. Активно работали в этом 
направлении, хотя и немногочисленные, польские городские клубы. В сель-
ской местности основными центрами политико-воспитательной работы и 
культурного просвещения являлись польские избы-читальни и красные 
уголки. Еще в декабре 1929 г. на совещании польских партийных работни-
ков в Минске был принят план, где говорилось о необходимости добиться в 
течение 3 лет, чтобы каждая изба-читальня имела 4 красных уголка. Стави-
лась также задача организовать на всех предприятиях, совхозах, колхозах и 
там, где имеется польское население, красные уголки с достаточным коли-
чеством книг на средства общественных организаций [23, л. 50, 57]. 

Особое внимание партийные органы уделяли работе по подготовке 
кадров для польских политико-просветительных учреждений. 9 января 
1930 г. Польбюро ЦК КП(б)Б согласилось с предложением Наркомпро-
са БССР об организации в Могилеве с 1 мая трехмесячных курсов на 20 
человек [23, л. 64]. При могилевском политпросветтехникуме в то время 
функционировало польское отделение с 57 учащимися поляками. 18 из 
них весной 1930 г., по окончании курса обучения, были направлены на 
работу в польские избы-читальни [1, л. 187об.]. 

В первой половине 1930 г. в БССР имелось 2 польских клуба, 40 
польских изб-читален и 53 польских красных уголка [1, л. 187об.]. Ру-
ководство республики считало, что этого недостаточно для того чтобы 
развернуть широкую пропаганду среди трудящихся поляков. 6 июля 
1931 г. Бюро ЦК КП(б)Б поручило Наркомпросу БССР открыть избы-
читальни во всех польских нацсоветах, а также в сельсоветах с боль-
шинством польского населения [4, л. 233, 234, 247]. Как отмечалось в 
июле 1932 г. в газете «Orka» («Пашня»), в республике на то время 
имелось 49 польских «домов социалистической культуры» [31, s. 3]. 

Осенью 1932 г. в Минске были открыты шестимесячные политико-
просветительные курсы для поляков, рассчитанные на 60 мест [8, s. 185]. 
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28 сентября 1934 г. Бюро ЦК КП(б)Б разрешило Наркомпросу БССР 
провести трехмесячные (с 1 октября 1934 г. по 1 января 1935 г.) курсы 
по подготовке заведующих польскими избами-читальнями в количестве 
30 человек [15, л. 43]. Эти факты дают основание предположить, что к 
концу 1932 г. в республике действовало около 60 польских изб-читален, 
но уже к началу 1935 г. их количество сократилось до 30. 

На 1 января 1937 г. в БССР оставалось не более 25 польских изб-
читален, которые находились главным образом в Лепельском, Минском, 
Копыльском и других пограничных районах. К примеру, в Дзержинском 
р-не их было 9. К 5 августа 1937 г. общее количество польских изб-
читален уменьшилось до 19. Не прошло и недели как все эти польские уч-
реждения были реорганизованы в белорусские. Аналогичным образом 
поступили и с польским сектором Могилевского культурно-просветитель-
ного института, который ранее имел статус техникума [19, л. 2, 48, 83]. 

Одним из средств массовой информации и пропаганды являлось 
радио, которое тогда начинало входить в жизнь советских людей. По 
решению партийного руководства республики в начале 1930-х гг. в 
польских избах-читальнях и правлениях колхозов стали устанавли-
вать радиоприемники. Одновременно с этим началась работа по ра-
диофикации домов в польских деревнях. В основном это делалось за 
счет денежных средств самого населения [23, л. 50, 56, 60]. 

9 января 1930 г. Польбюро ЦК КП(б)Б постановило один раз в декаду 
передавать доклады по радио на польском языке. В этой связи на республи-
канской радиостанции был создан так называемый «польский уголок», по-
литический контроль над которым был возложен на польского партийного 
работника Т. Л. Принца [23, л. 64]. В марте 1932 г. статус «польского угол-
ка» повысился до «польской радио-газеты», что способствовало расшире-
нию эфирного времени польскоязычных передач [40, л. 63; 41, с. 32]. Поя-
вились новые формы трансляции: политическая информация стала чередо-
ваться с литературными постановками. Такое положение сохранялось до 
5 августа 1937 г., когда Бюро ЦК КП(б)Б, под влиянием проводимой в то 
время антипольской кампании, существенно ограничило выход в эфир 
польскоязычных программ. В постановлении ЦК КП(б)Б по этому вопросу, 
в частности, отмечалось: «Радиовещание литературных передач на поль-
ском языке через Минскую радиостанцию им. Совнаркома — ликвидиро-
вать. Вещание политических передач на польском языке передать радио-
станции им. Коминтерна с тем, чтобы оно проводилось наравне с вещанием 
на других иностранных языках» [19, л. 2, 3]. 

Наиболее эффективным средством советизации населения, в т. ч. и 
польской национальности, являлась пресса. В декабре 1929 г. в БССР был 
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принят перспективный план относительно распространения в республике 
польскоязычных газет. Согласно этому плану, в 1930 г. «Trybuna Radziecka» 
(«Советская трибуна») должна была выходить в месяц тиражом 1 тыс. экз., в 
1931 г. — 1,5 тыс. экз., в 1932 г. — 2 тыс. экз. Такие же тиражи предусматри-
вались и в отношении газеты «Glos Mlodziezy» («Голос молодежи»). Что ка-
сается детского пионерского журнала «Bądź gotów» («Будь готов»), то его на-
меревались ежемесячно издавать в количестве 800 экз. в 1930 г., 1 тыс. экз. — 
1931 г., 1,5 тыс. экз. — 1932 г. Однако самым массовым периодическим из-
данием должна была стать газета «Orka». Согласно перспективному плану, 
ежемесячный тираж этой газеты предполагалось поднять в 1930 г. до 
6 тыс. экз., в 1931 г. — 7,5 тыс. экз., в 1932 г. — 10 тыс. экз. Начиная с 
1930 г. четырехстраничная «Orka» стала выходить 3 раза в неделю. Однако 
реализовать задуманное в полном объеме не удалось. Так, за апрель—
сентябрь 1932 г. общий тираж газеты составил 42 тыс. экз. Это означает, что 
в среднем в месяц издавалось 7 тыс. экз., т. е. приблизительно столько же, 
сколько и в 1931 г. 21 января 1934 г. Секретариат ЦК КП(б)Б постановил 
увеличить периодичность газеты «Orka» до 15 номеров в месяц «при том же 
формате и тираже». По истечении месячного срока это решение было ис-
полнено [23, л. 50, 57, 62, 63; 42, л. 170; 43, л. 168; 44, л. 28; 45, s. 4; 46, s. 1]. 

Когда возник вопрос о создании в БССР польского национального рай-
она, Бюро ЦК КП(б)Б предложило «культпропу во вновь организуемом поль-
ском районе организовать газету на польязыке». Во исполнение этого реше-
ния бюро Койдановского райкома постановило 1 ноября 1931 г. издавать рай-
онную польскую газету под названием «Szturmowiec Kojdanowszczyzny» 
(«Ударник Койдановщины»). Первоначально ответственным редактором га-
зеты был назначен Квапинский, но в декабре 1931 г. его заменил Отахель. Га-
зета выходила в свет, как на польском, так и на белорусском языках. Попытка 
разделения аппарата газет «Szturmowiec Kojdanowszczyzny» и «Ударнік Кой-
данаўшчыны» ни к чему не привела. С июня 1932 г. газета выходила 2 раза в 
шестидневку. С переименованием района изменилось и название газеты, с 
той поры она стала именоваться «Szturmowiec DzierŜyńszczyzny» («Ударник 
Дзержинщины»). Ее тираж составлял 2,5 тыс. экз. Газета издавалась до 
1936 г. [8, s. 228; 22, л. 135, 137, 169, 169об.; 39, л. 1, 3; 47, л. 21, 23, 44]. 

На протяжении 1932—1934 гг. в некоторых белорусскоязычных газе-
тах «писались страницы польские» [48, л. 30]. Этому содействовало поста-
новление Секретариата ЦК КП(б)Б от 3 мая 1931 г., в котором предлагалось 
в таких газетах как «Ударнік Койданаўшчыны» и «Бальшавік Барысаўшчы-
ны» организовать в ближайшие месяцы постоянные странички на польском 
языке с выпуском 1 раз в пятидневку, а также в газете «Віцебскі пралета-
рый» — 1 раз в 10 дней. То же самое рекомендовалось сделать на протяже-
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нии 1931 г. в плещеницкой, копыльской, лепельской, шкловской и житко-
вичской районных газетах. Редактора газеты «Orka» Т. Л. Принца обязали 
оказывать помощь городским и районным газетам в подготовке материалов 
для польских страничек [8, s. 228]. 21 января 1934 г. Секретариат ЦК КП(б)Б, 
в дополнение своего решения, разрешил осиповичской районной газете 
«Калгасная праўда» выпускать странички на польском языке с периодично-
стью 1 раз через каждые три номера [44, л. 30]. 

Для подготовки кадров газетных работников, владеющих польским 
языком, в 1931 г. партийное руководство республики предложило орга-
низовать на газетном отделении Комвуза им. Ленина в Минске поль-
скую группу. Кроме того, перед ЦК ВКП(б) был поставлен вопрос об 
организации подготовки газетных кадров со знанием польского языка в 
Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада 
(КУНМЗ) в Москве. 16 марта 1932 г. Секретариат ЦК КП(б)Б обязал ре-
дакцию газеты «Orka» безотлагательно организовать 1,5 месячные кур-
сы для 20 работников, создающих «польстранички» в районных газетах. 
Осенью того же года в газетном минском техникуме было открыто 
польское отделение, рассчитанное на 10 мест [8, s. 184, 228; 40, л. 60]. 

Если в начале 1930-х гг. политика государственной власти БССР спо-
собствовала развитию польскоязычной прессы, то с середины 1930-х гг. ти-
ражи периодических изданий на польском языке пошли на убыль в связи с 
изменением политического курса и отношением к полякам. 29 мая 1936 г. 
Бюро ЦК КП(б)Б приняло постановление о закрытии редакции газеты 
«Orka». Однако в Москве с этим не согласились, и Бюро ЦК КП(б)Б вынуж-
дено было отменить свое ранее принятое решение. Директива ЦК ВКП(б) от 
3 июля 1936 г. была принята к неуклонному руководству [49, л. 8, 8об.]. 
21 июля 1936 г. Бюро ЦК КП(б)Б постановило приравнять газету «Orka» в 
финансовом отношении к газете «Рабочий». Это означало, что ставки зарпла-
ты и гонорара существенно повысятся, а затраты на оформление газеты будут 
дополнительно финансироваться из резервных фондов. В этой связи Совнар-
кому БССР поручалось увеличить дотацию газете «Orka» на 83 500 рублей. 
Согласно постановлению ЦК КП(б)Б, редакцию газеты «Orka» разместили во 
Дворце труда, предоставив в ее распоряжение 4 комнаты. Издание возобно-
вило свою деятельность в конце июля 1936 г. Редактором газеты был назна-
чен партийный функционер Рогинский [49, л. 116, 116об.]. «Orka» издавалась 
еще год, а затем по политическим мотивам ее выпуск был окончательно пре-
кращен. 5 августа 1937 г. Бюро ЦК КП(б)Б поручило редактору газеты «Звяз-
да» Юркову принять все материалы и архив газеты «Orka» и совместно с 
представителями НКВД тщательно его проверить [19, л. 2, 3]. 
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Помимо издания газет, в республике был налажен массовый выпуск 
книжной продукции. Согласно данным Белорусского отделения Цент-
рального издательства народов СССР, в 1930 г. в БССР было выпущено 
27 наименований книг на польском языке. Их общий тираж составил 
125 тыс. экз. [3, л. 105]. В 1933 г. в Минске издали 37 наименований поль-
скоязычных книг общим тиражом более 127 тыс. экз. Примечательно, что в 
том же году из Москвы в республику поступил «Русско-польский словарь», 
насчитывающий 65 000 слов, употребляемых в разговорной речи, политике, 
науке, литературе и военном деле [50, s. 2, 5—7, 13, 16, 18—21, 23—26, 
29—32, 34—38, 40, 41]. Обеспечение польских школ и изб-читален учебни-
ками и иной литературой было возложено на Белкоопсоюз [23, л. 50, 62]. 
Начиная с середины 1930-х гг. выпуск польскоязычной литературы в БССР 
стал постепенно, но неуклонно снижаться, а в августе 1937 г., по указанию 
Бюро ЦК КП(б)Б, и вовсе прекратился [19, л. 2, 3; 51, с. 334]. 

В начале 1930-х гг. продолжал развивать свою деятельность польский 
отдел белорусской ассоциации пролетарских писателей, переименованный 
впоследствии в польскую секцию Союза советских писателей БССР. В те го-
ды обстановка для творческого самовыражения молодых писателей проле-
тарского направления была благоприятной. Значительным событием в их 
жизни стал проходивший в августе 1931 г. в Минске Всесоюзный съезд поль-
ских пролетарских писателей [29, л. 219; 52, л. 539, 551]. В 1933 г. на книжных 
прилавках появился первый литературный сборник польской секции Союза 
советских писателей БССР «Niech spróbują…» («Пусть попробуют…»). В 
списке молодых авторов значились В. Дворжинский, С. Бобинская, В. Павло-
вич, Е. Романовская, А. Горавский, А. Захаревич и др. В том же году отдель-
ным изданием были опубликованы рассказ Елены Романовской «Z wiosną w 
zawody» («С весной наперегонки»), комедия А. Станкевича «Sen wielkanoc-
ny» («Пасхальный сон»), а также хрестоматия «Polska literatura proletarjacka» 
(«Польская пролетарская литература») под редакцией Т. Принца [50, s. 25, 26, 
30]. К середине 1930-х гг. в БССР увидели свет произведения Е. Романовской 
«Земля пахнет», Я. Крачковского «Любельский замок», В. Ковальского «Си-
мон Швись», «Человек из Альтона» и его же сборник поэзии. В 1934 г. в пе-
чать были сданы литературные сочинения Я. Крачковского («Юлек Постри-
гач»), Е. Романовской («Инсценизация для детей»), Краинского («Залеты»), 
Г. Жарского (сборник рассказов) [50, s. 16; 53, л. 9, 9об.]. 

Во второй половине 1930-х гг., в условиях обострившейся внутрипо-
литической обстановки в стране, деятельность польских писателей в БССР 
была сведена к минимуму. Когда в августе 1937 г. ликвидировалась поль-
ская секция Союза советских писателей БССР, в ней оставалось только два 
польских литератора — Елена Романовская (1908—1980) и Владимир Ко-
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вальский (1912—1937). Причем оба они для руководства республики к тому 
времени уже не внушали политического доверия [19, л. 2, 3; 54, с. 50]. 

До середины 1930-х гг. в БССР развивалось польское театральное 
искусство. Помимо сценических кружков в сельской местности, в Мин-
ске функционировал польский передвижной театр. Его основная база с 
1932 г. находилась в здании Красного костела. Как писалось тогда в бе-
лорусской прессе, по обустройству и уютности польский театр в Минске 
являлся одним из лучших театров БССР [55, с. 27]. В первой половине 
1930-х гг. Государственный польский театр БССР (название принято 
3 июля 1932 г.) поставил ряд спектаклей, в числе которых были пьесы 
Г. Запольской («Мораль пани Дульской»), Я. Яновского («Ярость»), 
В. Киршона («Хлеб»), Л. Никулина («Армия мира»), К. Гальдони («Кар-
чмарка»). Кроме того, в 1934 г. на подмостках польского театра разыг-
рывались пьесы «Поднятая целина» по одноименному роману М. Шоло-
хова и «Гибель эскадры» А. Корнейчука. 

В середине 1930-х гг. в адрес польского театра в Минске усилилась кри-
тика политической направленности. Со стороны руководства Наркомпроса 
БССР делались заявления, что до 1934 г. в репертуаре театра не было ни од-
ной идеологически выдержанной постановки [16, л. 54—57; 56, с. 359, 360]. 

Результат конфликта между руководством Наркомпроса и кол-
лективом польского театра (см.: [16, л. 6, 6об., 51—60]) оказался для 
театра драматическим. 21 марта 1936 г. Бюро ЦК КП(б)Б, рассмотрев 
вопрос «О польском театре БССР», постановило: 

«1. Бюро ЦК КП(б)Б считает, что за время своего существования 
польский театр БССР не оправдал своего назначения, не сумел дать ни 
одной постановки, имеющей политическую и художественную цен-
ность, не сумел создать актерские кадры; коллектив артистов засорен 
чуждыми людьми, в результате чего театр стал местом, где группиро-
вались чуждые, контрреволюционные националистические элементы. 
Совершенно низкая идейная и художественная работа театра при на-
личии незначительной прослойки польского населения в БССР приве-
ли к совершенной потере зрителя и большим убыткам. Исходя из это-
го, бюро ЦК находит нецелесообразным дальнейшее существование 
польского театра БССР и считает необходимым его закрыть. 

2. Поручить т. Дьякову* согласовать вопрос о закрытии польско-
го театра с ЦК ВКП(б), после чего СНК БССР оформить это решение 
в советском порядке. 

                                                           
*  Нарком просвещения БССР. 
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3. Поручить Управлению Искусств при СНК договориться с Управле-
нием Искусств Украинской ССР об использовании на работе в польском 
театре Украины некоторую часть лучших артистов» [57, л. 24, 24об.]. 

Как следует из содержания постановления Бюро ЦК КП(б)Б ос-
нованием для закрытия Государственного польского театра БССР 
послужили, прежде всего, политические мотивы. 

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что 
на протяжении 1930-х гг. национальная политика, в отношении польского 
нацменьшинства в БССР, претерпела существенные изменения. В области 
культуры выделим два основных ее этапа: 1) 1930—1933 гг.; 2) 1934—
1937 гг. Первый этап характеризовался подъемом польской культуры в 
БССР. На рубеже 1920/30-х гг. в республике развернулась борьба с т. н. 
«национал-демократизмом», который в условиях идеологической борьбы 
того времени воспринимался руководством правящей партии как тенденция 
ставить национальные интересы выше классовых, вследствие чего объяв-
лялся контрреволюционным течением, враждебным Советской власти. От-
ношение к национал-демократизму как к правой опасности в культурном 
строительстве привело к свертыванию политики белоруссизации, которая 
на местах нередко принимала форму великодержавного шовинизма по от-
ношению к нацменьшинствам БССР. Разгром национал-демократизма в 
республике одновременно означал улучшение национального момента в 
культурном строительстве польского нацменьшинства. В немалой степени 
развитию культуры и образования среди польских жителей БССР способ-
ствовало и улучшение межгосударственных отношений Советского Союза 
и Польши в 1932—1933 гг. В эти годы значительно увеличилось количест-
во польских школ, возросла численность учителей для этих школ. В местах 
компактного проживания поляков была развернута сеть культурно-просве-
тительных учреждений, массовыми тиражами издавались книги и газеты на 
польском языке, на том же языке передавались радиопередачи, осуществ-
лялась литературная, театральная и научная деятельность. Однако в мае 
1934 г. в национальной политике советского государства наметился прин-
ципиально новый подход по отношению к польскому нацменьшинству. 
После того как Польша сблизилась на антисоветской основе с гитлеровской 
Германием, в БССР, вслед за советской Украиной, по указанию сталинско-
го Политбюро был взят курс на свертывание всего национально польского. 
Поначалу это затронуло только систему школьного образования. Под пред-
логом ликвидации в БССР последствий насаждения полонизации польские 
школы реорганизовывались в белорусские школы. По мере обострения ме-
ждународной обстановки и нарастания внутри страны атмосферы подозри-
тельности проведение антипольской линии в национальной политике уси-
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лилось. В конечном итоге это привело к тому, что в БССР к осени 1937 г. 
закрыли все польские учреждения в сферах образования, культуры и науки. 
Многие из тех лиц, которые по роду своего занятия стояли на защите куль-
турных интересов польского национального меньшинства, были ложно об-
винены в польском шпионаже и репрессированы как враги народа. В ре-
зультате на долгие годы их имена были преданы забвению, а развитие поль-
ской культуры в БССР приостановлено. 
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ПОСТАЦІ 
С. У.  Жумар , А. Л. Тарасевіч 

В. В. ЧЕПКО: 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 

В настоящей публикации представлен сокращенный вариант воспо-
минаний известного белорусского историка, доктора исторических наук, 
профессора Валентины Владимировны Чепко (1925—2004). Будучи разно-
сторонним и пытливым исследователем, она внесла большой вклад в изуче-
ние аграрной истории Беларуси, истории белорусских городов конца 
ХVIII — первой половины ХІХ века, творчества Франциска Скорины, пуб-
ликацию документального наследия Великого княжества Литовского, ис-
ториографию Беларуси эпохи феодализма, подготовку учебников и учебных 
пособий по отечественной истории. Валентина Владимировна прожила 
долгую и нелегкую жизнь. Воспоминания о раннем, наиболее драматичном 
периоде она отразила на склоне своих лет в небольшом автобиографиче-
ском очерке (работа над ним была завершена 22 декабря 2002 г.). Самые 
интересные его страницы относятся к 1930—50-м годам и прежде всего 
ко времени Великой Отечественной войны. Информация, относящаяся к 
позднейшим десятилетиям, носит гораздо более лапидарный характер, во 
многом напоминая стандартную биографическую справку, почти лишен-
ную личностных оценок. Данный документ — это не только воспоминания 
большого ученого, но и человека, принадлежавшего к великому, уже почти 
ушедшему поколению людей, человека, чистое, безыскусное и искреннее по-
вествование которого отныне станет одной из крупиц нашего знания. 

Полный текст воспоминаний Валентины Владимировны хра-
нится в архиве ее семьи. При подготовке его к публикации убраны 
отдельные фрагменты, касающиеся личной жизни ныне живущих 
людей, уточнено написание отдельных географических названий. 

В 60-х годах, собирая в исторических архивах материалы для док-
торской диссертации, я в гродненском архиве «встретилась» со своими 
предками1. В инвентаре принадлежавшего князьям Замойским имения 
Селец в Пружанском уезде Гродненской губернии (ныне — Березовский 
район Брестской области), в котором в первой половине ХІХ в. было око-
ло 30 деревень, я нашла деревню Осовцы — родину моих родителей. Там 
были перечислены все ее жители — крепостные крестьяне Замойских. Из 
29 дворов деревни один двор принадлежал Федору Чепко (мой прапрадед 
по отцу), два — Панютичам Андрею и Ивану (один из них мой прапрадед 
по матери), в остальных жили крестьянские семьи по фамилии Хведченя 
(фамилия моего мужа). Федор Чепко был безлошадный, имел 2 вола, ко-
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рову, 2 свиньи, 4 овцы и кур. Работал 3 дня мужских и 2 дня женских на 
помещика (барщина), платил подушную подать, натуральный оброк — 2 
курицы, 2 дюжины яиц, лен, грибы и ягоды. 

Во время первой мировой войны вся деревня Осовцы была эва-
куирована в Калужскую губернию, а в 1918 г. многие, в том числе и 
мой дед по отцу — Степан Чепко с сыном Осипом и дочерью Татья-
ной вернулся на свою землю. Второй сын (мой отец Владимир) и 
дочь Ксения остались в Минске, Отец был в Красной Армии, дочь 
работала санитаркой. Остался и дед по матери Панютич Макарий 
Наумович, работавший писарем в минской милиции, а потом на де-
ревообрабатывающем заводе. Мать тоже работала санитаркой. 

Мой отец очень хорошо учился в школе и был направлен в Пружан-
ское городское училище для продолжения учебы, а затем год учился в Ав-
густовской учительской семинарии, но война прервала учебу. Он был взят в 
армию, а в 1916 г. как грамотный боец произведен в подпрапорщики. С 
1917 г. — в Красной Армии. После окончания гражданской войны Влади-
мира Чепко направили работать в органы милиции. Ко времени моего рож-
дения (я родилась 25 февраля 1925 г. в Минске, где мама жила у родителей) 
он стал начальником Смиловичской районной милиции, затем его перево-
дили в Пуховичи, Червень. С 1928 г. отец был начальником Костюкович-
ской милиции, затем Климовичской, работал в Мстиславле, Могилеве, а с 
1933 г. — в Минске, начальником отдела в городской милиции. В 1935 г. 
Владимир Чепко был назначен начальником Витебской областной мили-
ции. По современной «табели о рангах» он был генерал-майором или ко-
миссаром милиции. Мать работала хирургической медсестрой в Костюко-
вичской, Климовичской больницах, в Минске в госпитале, в Витебске в по-
ликлинике партактива. Я росла под присмотром соседок по квартирам. 
Помню, в Климовичах мы жили в одной квартире (деревянный дом) с семь-
ей председателя райисполкома Михаила Ивановича Лоцманова, у которого 
имелись две дочери — Галя и Маля. Спальни были у нас разные,но общая 
столовая с большим столом на две семьи, общая детская и общая кухня. 
Моя мать и Татьяна Ивановна Лоцманова имели общих поросят, кур, ого-
род. Галя и Маля в 1944 г. были арестованы и перед освобождением Мин-
ска погибли в лагере, в Тростенце. Я после войны, вернувшись в Минск, 
жила вместе с Татьяной Ивановной и ее младшей дочерью Ингой в одной 
комнате, пока не вернулась из армии моя мать. 

В начале 30-х годов ездили отдыхать в Сочи по семейной путевке. 
Поезд шел через голодающую Украину. Помню изможденных людей, ки-
давшихся к поезду на каждой остановке и моливших о куске хлеба. Отец 
роздал всю еду, которую мы взяли с собой в дорогу. Всю ночь он не спал, 
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крутил форменные пуговицы, что делал всегда, когда волновался. А ут-
ром мать молча пришивала оборванные пуговицы к его гимнастерке. 

14 декабря 1937 г. отец на партийном собрании был исключен из пар-
тии (в которой был, по-моему, с 1927 г.) как враг народа, «польский поме-
щик и шпион, царский офицер». Вернувшись домой, он всю ночь не спал, 
стоял у окна, ожидая «воронка» — арестантской машины. Не спали и мы с 
мамой. Утром он заставил меня пойти в школу, маму отправил с заказным 
письмом на почту, а сам застрелился, не желая быть арестованным. Отец 
оставил мне письмо, но, пока я была в школе, приехавшие работники НКВД 
забрали это письмо и мне не дали. Мы жили в скромной двухкомнатной 
квартире (17 и 10 м2), но все-таки нас вскоре выселили как семью врага на-
рода и поселили в полуподвальном помещении, в комнате, где жили еще 2 
семьи репрессированных с маленькими детьми. Не было места поставить 
кровати, и мы с мамой спали на сундуке, приставив к нему стулья, а мое 
пианино (я училась в музыкальной школе) стояло в темном коридоре. 

Училась я с шести лет в Костюковичах, Климовичах, Минске, Витеб-
ске. В 1940 г. окончила 10 классов 10-й средней школы в Витебске. Все ок-
ружающие, в том числе и учителя, после гибели отца относились ко мне, я 
бы сказала, с сердечным участием, а не как к дочери врага народа. Правда, я 
все эти годы училась очень хорошо, только на «отлично». И школу закон-
чила с отличным аттестатом, что дало мне право поступать в высшее учеб-
ное заведение без экзаменов. Одновременно с общеобразовательной шко-
лой я закончила музыкальный техникум по классу рояля. Моей учительни-
цей была Евгения Романовна Шуман, внучатая племянница великого не-
мецкого композитора, которая советовала мне поехать учиться в консерва-
торию. Но я решила поступить в Ленинградский кораблестроительный ин-
ститут (в 1940 г. туда впервые принимали девушек) и была зачислена после 
собеседования без экзаменов. Теперь я не понимаю как я, шестнадцатилет-
няя девочка, решилась оставить маму и одна уехать далеко. Мне дали об-
щежитие, которое находилось на Петроградской стороне, рядом с домом 
Кшесинской и кафедральной соборной мечетью, недалеко от входа в Пе-
тропавловскую крепость. Институт находился у Старокалинкина моста. 
Каждый день утром приходилось ехать непривычно далеко, а после занятий 
возвращаться. В выходные дни я посещала Эрмитаж, Русский музей, Пе-
тергоф, Царское Село, Павловск. Училась хорошо, первый семестр окончи-
ла на «отлично», поехала в Витебск на каникулы. 

Мама вышла вторично замуж за героя гражданской войны, кавалера 
Ордена Красного Знамени Апановича Владимира Тимофеевича, у которого 
жена была арестована и погибла где-то в лагере. Он жил с падчерицей в 
двухкомнатной хорошей квартире, куда приехала и я, и была встречена с 
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любовью и отчимом и его дочерью Галей. Позже, встретившись с мамой в 
1943 г., я узнала, что Галя погибла во время отступления Красной Армии в 
начале войны. При приближении немецких войск к Витебску отчим был на-
значен командиром батальона выздоравливающих, мама работала в госпи-
тале, а в другом госпитале была санитаркой Галя. Их госпиталь попал в ок-
ружение, все погибли. Мама с отчимом сначала были в одной части, потом 
Владимир Тимофеевич был ранен и контужен. Он находился на длитель-
ном лечении в тылу, в госпитале. Маму же по ее просьбе направили на Се-
веро-Западный фронт (поближе к Ленинграду, мама надеялась спасти ме-
ня). Но наши войска отступили, и мама в конце концов очутилась в госпи-
тале в Рязанской области, а затем при формировании новых армий стала ра-
ботать старшей медсестрой госпиталя 27-й армии. Отчим же после выздо-
ровления по состоянию здоровья не смог служить в действующей армии. 
Его назначили заместителем начальника лагеря военнопленных, кажется, в 
Свердловске (точно не уверена). Он имел звание капитана. 

В 1943 г. мама была фельдшером 914-й отдельной роты связи 
27-й армии 2-го Украинского фронта (полевая почта 03702). Ей было 
присвоено звание лейтенанта медицинской службы. Я, безусловно, 
ничего об этом не знала, как не знала и где она находится, где ее отец 
и мой дедушка Панютич Макарий Наумович, который с семьей и 
двумя дочерьми жил до войны в Минске, имел собственный дом на 
ул. Слепянской (где-то в районе современной ул. Гикало). 

21 июня 1941 г. я досрочно сдала на «отлично» последний, шестой, 
экзамен летней сессии. Помню, это была теоретическая механика. Все 
другие предметы — высшую математику, физику, химию, начертатель-
ную геометрию, английский язык, историю ВКП(б) — тоже сдала на «от-
лично» и, радостная, взяла билет домой, в Витебск, на 22 июня. Кто мог 
знать, что это был последний мирный день нашей жизни. В воскресенье я 
с утра отправилась за покупками подарков в универмаг у Нарвских ворот. 
Там и услышала по радио страшную весть о начале войны. Вечером со-
бралась и поехала на Витебский вокзал, но поезда на юг уже не ходили, 
пришлось билет сдать. В понедельник на общем собрании студентов ин-
ститута были образованы студенческие отряды по строительству оборо-
нительных укреплений; многие девушки, в том числе и я, записались на 
курсы медсестер военного времени. Слушали лекции, практику проходи-
ли в больнице за Нарвскими воротами, а затем в госпитале для граждан-
ского населения, который был открыт во Дворце пионеров в бывшем 
Аничковом дворце. Очень рано в городе начались бомбежки, появились 
раненые среди жителей, и дворец довольно быстро заполнился ранеными. 
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Уже в конце июня наш студенческий отряд вместе с другими такими 
же отрядами был направлен на строительство противотанковых рвов (эс-
карпов) под Лугу. Там я впервые попала под бомбежку и артобстрел. Мы 
рыли эскарпы на опушке леса у какой-то придорожной деревни. Невдале-
ке протекала живописная речка. Помню, к вечеру, закончив работу, мы 
искупались, поели и собирались отдохнуть. Но вдруг раздался гул самоле-
тов, началась стрельба. Мы попрятались по кустам, некоторые побежали к 
деревне, многие были убиты. Я спряталась на опушке леса, до глубокой 
ночи лежала в густом кустарнике, съедаемая комарами. В небе ревели са-
молеты, шла стрельба. Мне было очень страшно. Когда стрельба прекра-
тилась, я побежала через луг к деревне, которая горела. За деревней были 
наши танки, машины. Меня и некоторых других уцелевших строителей 
посадили на грузовики, направлявшиеся в город. Так, босиком, в порван-
ном платье, грязная, я вернулась в Ленинград. Потом такие «бегства» ста-
ли привычным делом. Работала я с отрядом в Усть-Луге, где рыли окопы 
в болоте. Оттуда нас вывезли на катерах моряки, так как дорога была уже 
перерезана немцами. В сентябре рыли эскарпы на Невской Дубровке, но 
уже через день началось наступление немецких танков, и мы поздно вече-
ром бежали оттуда. Я шла в Ленинград пешком всю ночь, разбила ботин-
ки, в которые была обута, и передвигалась босая. Местами почти бежала, 
потому что за нами, беглецами, которых было немало, лязгали танки, 
слышались одиночные выстрелы и автоматные очереди. 

Получали мы по карточкам хлеб, крупу, сахар, причем нормы были 
все меньше и меньше. В институте по карточкам же давали пшенный суп, 
кашу чечевичную. Хлеб получать было трудно. Все время не прекраща-
лись бомбежки, а потом обстрелы города. Рыли мы еще окопы на Пулков-
ских высотах, потом в Стрельне, а затем строили баррикады на окраинах 
Ленинграда. Ночами дежурили на крышах домов, чтобы сбрасывать за-
жигательные бомбы. Норма хлеба к осени стала 200 г. После того как сго-
рели Бадаевские продовольственные склады, почти не давали других про-
дуктов, кроме хлеба, который выпекали из мякины и жмыхов. Но не пом-
ню, чтобы у меня было чувство безысходности — верилось, что скоро 
война закончится. Помню, что иногородним студентам не разрешали уез-
жать из Ленинграда, пока еще действовала дорога на восток. Нам говори-
ли, что мы обязаны защищать город до конца. Очень немногие, кто сумел 
устроиться на работу на какое-нибудь предприятие, выехали с ним в тыл. 
С наступлением холодов общежитие не отапливалось, ставили железные 
печи, ломали старую мебель на дрова. Студенты-юноши были все моби-
лизованы, убыли на фронт, о некоторых уже говорили, что они погибли. В 
общежитии жили одни девушки. Относились друг к другу хорошо, помо-
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гали, чем могли, делились скудной едой, одеждой. В крохотной комнатке, 
отделенной от вестибюля дощатой перегородкой, жил женатый студент 
старшего курса с беременной женой. Его взяли на фронт, жена осталась 
одна. Однажды ей стало плохо, она ослабела от голода, не могла встать. 
Все девушки отделили от своих двухсотграммовых хлебных порций по 
маленькому кусочку, согрели чай, собрали сколько-то сахара и накормили 
бедную женщину. Вскоре ее забрали в больницу. 

2 ноября 1941 г. я поехала на трамвае (они еще ходили в институт). 
На мне висела противогазная сумка с жестяной банкой, чтобы получить 
суп или кашу. Нас заставляли одевать противогазные сумки с противога-
зами, чтобы спастись, если немцы пустят газы, но мы в них носили банки, 
продукты, одежду. Когда трамвай проехал по Садовой улице за Гостин-
ный двор, начался обстрел города. Осколок снаряда попал в стенку трам-
вая, в котором я ехала. Тогда в некоторых трамваях скамьи стояли вдоль 
вагона по его длине, так что пассажиры сидели спиной к окнам. Поэтому 
осколок попал мне в спину чуть пониже лопатки, но так как на мне была 
противогазная сумка, а пальто было с большим пушистым воротником из 
енота, который висел на спине, удар осколка о тело был смягчен, осколок 
запутался в ремне противогаза и воротнике. Я не знаю, чему я обязана, что 
осколок не проник глубоко в тело, а раздробив ребро, сделал неглубокую 
рану (как раз против сердца; у меня здесь и сейчас хорошо виден большой 
рубец от раны). Были, наверное, еще раненые и убитые, но я этого не ви-
дела, ибо потеряла сознание, а очнулась уже на перевязке в госпитале. 

Интересно, что меня доставили в госпиталь для гражданского населе-
ния, размещавшийся в Аничковом дворце, где я проходила сестринскую 
практику. На меня большое впечатление произвели красивые залы дворца, в 
которых помещалось по 15—20 железных кроватей с ранеными. Помню 
соседку — девушку-работницу, которая была тяжело ранена во время об-
стрела завода, около своего рабочего места. У нее был выбит глаз, изуродо-
вано лицо, оторвана кисть руки. К ней ежедневно приходили родные и то-
варищи по работе; вскоре она выписалась. Ко мне тоже приходили раза два 
подруги по общежитию, с одной стало плохо от голода, и я отделила ей 
часть своей еды, которую принесли на обед. Надо сказать, что в тяжелей-
ших условиях осажденного города в больнице регулярно, три раза в день, 
давали еду — чай с хлебом и соевой конфетой, на обед мучную болтушку, 
кусочек хлеба и ложку каши. Давали даже винегрет. Врач-хирург (Софья 
Николаевна) была очень внимательной, перевязки проводились регулярно. 
В первые недели моего пребывания в больнице был электрический свет, 
потом его не стало. Ставили масляные плошки. Все хуже становилось с 
обогревом, в палате стало холодно, и мы просили, если кто-нибудь выписы-
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вался или умирал, отдать хоть на время одеяло и тонкий ватный матрас, 
чтобы накрыться. Рана моя заживала медленно, и я оставалась в больнице 
до конца февраля (помню, что свой день рождения — 25 февраля — встре-
тила там). Когда ко мне перестали приходить, я попросила врача узнать, в 
Ленинграде ли еще институт, и она мне сообщила, что институт эвакуиро-
ван. Я пришла в ужас — куда пойду, когда выпишут? Мне предлагали вы-
писывавшиеся соседки жить у них, но врач посоветовала выехать из города. 
Она предложила мне попросить санитарку за две порции хлеба (а нам дава-
ли в больнице по 150 г. в день, в то время как все получали уже по 125) и 
две конфеты отвезти меня на санках на Финляндский вокзал в эвакопункт 
(направление врач мне дала), откуда отправлялись поезда к Ладожскому 
озеру в Борисову Гриву. Одежда моя была в беспорядке. Окровавлено паль-
то и свитер в засохшей крови там, где попал осколок, но надеть все это ока-
залось возможным. На ногах были хорошие бурки. 

Санитарка отвезла меня на вокзал, направила в эвакопункт. Но мне 
пришлось вместе со многими другими эвакуирующимися просидеть на 
холодном вокзале, едва освещавшемся плошками, почти двое суток, по-
ка, наконец, эшелон отправился. Везли нас в вагонах пригородного типа, 
конечно, не отапливаемых, но, так как людей было много, то в вагоне 
было не так холодно. Часов у меня не было, я то засыпала, то просыпа-
лась, поэтому не могу сказать, сколько времени мы ехали (часто подолгу 
стояли), но, кажется, не менее суток. Наконец, доехали до озера, нас по-
садили в автобусы и в крытые грузовики (я попала с каким-то училищем 
в автобус) и повезли по льду Ладожского озера. Сколько времени мы 
ехали, я тоже не помню, потому что была в полузабытьи. 

Когда переехали озеро, нас направили на питательный пункт. Это бы-
ли дощатые бараки, укрытые в лесу. Покормили горячим супом из сушеных 
овощей, кашей, дали полбуханки хлеба. Люди не могли прийти в себя от 
радости при виде обилия еды. После еды нас направили к стоящему в пол-
километре оттуда поезду, который стоял с погашенными огнями. Помню, 
что от усталости и слабости я не могла идти по рыхлому снегу и поползла к 
поезду. Этот поезд был уже теплый, с фонарями в вагонах, с зашторенными 
окнами. В одном купе со мной ехали преподаватели какого-то ВУЗа, исху-
давшие, изможденные, которые говорили о том, что теперь они надеются 
остаться в живых. К сожалению, двое через сутки умерли, умерло и не-
сколько человек в соседних купе. Их тела вынесли из вагона и положили 
около железнодорожных путей на перроне в Вологде, где мы стояли около 
суток. Некоторых сильно ослабевших людей выносили на носилках и отво-
зили в больницы. Оставшиеся были отправлены дальше на север. Я доехала 
до станции и районного пункта Харовск, заболела, и меня положили в ха-
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ровскую больницу. Больница была переполнена; я лежала в большом вес-
тибюле вместе с другими эвакуированными. Кровати стояли вплотную друг 
к другу. Голод тяжело сказался на людях. Я, как и многие, не могла есть, 
слабела и впадала в бессознательное состояние, распух язык, так что гово-
рить могла с трудом, совсем не двигалась. Женщина-врач, увидев по моим 
документам (паспорт и комсомольский билет), что мне всего 17 лет, пожа-
лела меня и лечила дорогостоящей глюкозой (мне делали большой иглой 
уколы в живот — так и кормили), это меня спасло. Рядом со мной лежала 
местная жительница, тоже вывезенная из блокадного города (Чурбанова — 
ее фамилию я помню), к ней приходили родные, приносили клюкву, дру-
гую еду, но она не могла есть — и умерла. Умирая, она металась и головой 
ложилась на мою кровать; это меня так потрясло, что я в ужасе поднялась с 
постели, закричала (сестра говорила, что крик был еле слышен). Меня унес-
ли в коридор, вернулась я, когда умершую вынесли. Видимо это потрясение 
как-то способствовало моему выздоровлению, я стала понемногу пить клю-
квенный кисель, который приносила санитарка, потом молоко, потом стала 
есть жидкую пищу, но хлеба долго есть не могла и, как герой рассказа Дже-
ка Лондона, складывала хлебные сухари под подушку. 

Пролежала я в больнице до конца мая 1942 г., затем, узнав, что у ме-
ня нет родных, меня отправили в деревню. Жила я в деревнях Кузьмин-
ское и Хрестниковское Пустораменского сельсовета Харовского района 
Вологодской области. Протекала там речка Кубина, окрестные огромные 
леса были полны грибов и ягод, водились тетерева, лоси, кабаны. 

Поселили меня к одинокой старушке Басковой Анне, у которой сы-
новья были в армии, а невестки жили у своих родителей. Всем эвакуиро-
ванным давали по 300 г хлеба, по 1 кг крупы и соли в месяц, по куску мы-
ла на 2 месяца. Когда я немного окрепла на «лесной» пище (ягоды и гри-
бы, щавель), я стала работать в колхозе: полола лен, разбрасывала навоз, 
гребла сено. Подрабатывала тем, что писала письма неграмотным жен-
щинам (было немало таких), вышивала девушкам кофточки гладью и по-
лотенца — белорусским крестом (там тогда такая вышивка не была рас-
пространена). У местных девушек научилась плести кружева на коклюш-
ках. Шила также женщинам юбки, кофточки и платья. Шить научила ме-
ня мама. Весной мы с бабушкой Анной собирали замерзшую в ямах кар-
тошку (в Вологодской области на зиму тогда картофель хранили в ямах, 
присыпанных землей, но, так как зима 1941—1942 гг. была очень суровая, 
то она замерзла, а весной превратилась в крахмальную кашу, которую со-
бирали и пекли из нее лепешки). Осенью мы с бабушкой сами, попросив в 
колхозе лошадь, ездили заготавливать себе дрова, а зимой перевезли их на 
санях. Видела я, как вследствие недостатка лошадей люди впрягались в 
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плуг и вспахивали поле себе под картошку. Мы с бабушкой посадили на 
ее огороде картофель, брюкву, свеклу, морковь, лук. Огурцы там не росли, 
не было фруктовых садов, кроме смородины и черемухи, на усадьбах не 
было фруктов и ягод. Но грибы засаливали бочками, чернику и бруснику 
замачивали в больших корчагах. Заработала я в колхозе около 40 трудо-
дней. Правда, я ничего не получила за них, а оставила их, уезжая в армию 
в 1943 г., хозяйке — бабушке Анне Басковой. Кое-какой одеждой меня 
наделили простые женщины-крестьянки. Я ее переделала, ушила. Свое 
пальто, свитер зашила, заштопала. Подарили мне также сапожки и тапоч-
ки — летом в основном ходила босиком. 

Весной 1943 г. я, вспомнив домашний адрес одной подруги по обще-
житию, написала ей письмо в Новосибирскую область. Письмо дошло, де-
вушка жила дома, она в институт не вернулась, но сообщила мне адрес Ко-
раблестроительного института, который находился в Горьком. Я написала в 
институт, и мне вскоре прислали ответ. Написали, что они обо мне, отлич-
нице и самой младшей студентке, помнят, приглашали приехать, обещая 
оплатить дорогу. Но самое замечательное — они переслали мне письмо мо-
ей мамы, которая тоже нашла институт через штаб 27-й армии, в одном из 
госпиталей которой она была старшей медсестрой. Мама спрашивала обо 
мне, писала с болью в сердце, что она не может поверить, что я погибла в 
Ленинграде, укоряла руководство института, что меня оставили в городе. 
Адрес на письме был. Я сразу написала в госпиталь на имя мамы. Ответ 
пришел довольно быстро, но не от мамы, а от ее коллеги по работе, которая 
с огромной радостью писала мне, что счастлива узнать, что я жива и здоро-
ва, поскольку все жалели маму, которая все свободное время плакала и го-
ворила только обо мне — своей единственной дочери. Подруга мамы сроч-
но выехала на машине в воинскую часть, где служила мама. Из госпиталя 
она перешла в 914 Отдельную телеграфно-строительную роту (914 ОТСР), 
которая обеспечивала связь со штабом 2-го Украинского фронта. Там она, 
лейтенант медицинской службы и специалист высокого класса, была стар-
шим фельдшером. Подруга передала маме мое письмо, и через некоторое 
время, в июне 1943 г., я получила письмо от мамы, а на следующий день — 
денежный перевод на большую сумму. 

Какое это было счастье! Я не могла поверить своим глазам, все время 
держала в руках письмо и перечитывала, перечитывала его. Все жители де-
ревни радовались вместе со мной. Мама предлагала мне пойти доброволь-
цем в армию, она обратилась в штаб 2-го Украинского фронта, где ее знали 
как замечательного медика, с просьбой направить меня служить также в 914 
ОТСР. Из штаба был послан запрос в Харовский сельсовет — направить 
красноармейца-добровольца Чепко В. В. в воинскую часть — полевая почта 
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03702 (914 ОТСР). Я пришла в военкомат, откуда меня послали в райком 
комсомола, выдали серую («комсомольскую») форму, ботинки, деньги, 
продукты — каши-концентрат, сухари, консервы, конфеты, мыло, а глав-
ное — сало. Дело в том, что с начала ленинградской блокады я не могла, 
конечно, купить мясных продуктов, в том числе сала. С каким наслаждени-
ем я его ела! В военкомате мне выдали командировочное удостоверение, в 
котором говорилось, что «красноармеец Чепко В. направляется в дейст-
вующую армию (полевая почта 03702 для прохождения совместной служ-
бы с матерью»*. Пожилой военком объяснил мне, что эта фраза поможет 
мне в любых условиях получить возможность проезда, для чего надо обра-
титься к комендантам городов и селений, через которые я буду проезжать; 
мне выдадут сухой паек, дадут место для ночлега, посадят на любой транс-
порт. Так оно и было. Через Москву я доехала поездом до Орла, проехав 
Елец, Ливны, Обоянь, Курск. Ехала и на грузовиках, и на орудиях, и на лег-
ковых машинах. Все коменданты не задерживали меня ни на день, чтобы я 
«скорее попала к маме». От Харовска до своей части я ехала 10 суток. 
Приехала туда вскоре после Курской битвы, прошла и проехала через 
страшное поле, где произошло известное танковое сражение, видела иско-
реженные машины, исковерканную землю, еще неубранные трупы. 

Наконец, уже в сумерках довезли меня до места расположения 914 
роты связи, где находился ее так называемый хозяйственный взвод. Ма-
мы там не было, она перевязывала раненого бойца в строительном взво-
де. За ней отправился старшина роты на лошади с повозкой и вскоре ее 
привез. А я сидела в окружении бойцов взвода, рассказывала им о своем 
путешествии и о жизни в Вологодской области. Я распаковала свой за-
плечный рюкзак, достала большой запас сухарей, который я получала в 
комендатурах как паек, и раздала бойцам, ибо во время быстрого пере-
мещения взвод не всегда своевременно обеспечивался хлебом. 

Прибыла мама, она бежала от повозки к группе бойцов, где сидела 
я, — худющая, маленькая, бледная; мама вся дрожала, бросилась ко мне, 
мы обнялись и зарыдали обе от огромного счастья встречи. Вокруг нас 
сидели и плакали солдаты. Это были нестроевые бойцы, все старше 40 
лет, у каждого были такие же дети, а у некоторых сыновья-солдаты. 

В тот же вечер я была принята в роту в качестве телефонистки, прачки 
и повара, а через неделю стала писарем роты, так как я оказалась самой об-
разованной — ведь закончила первый курс института, а все бойцы имели 
только начальное образование, лишь командиры взводов — лейтенанты и 

                                                           
*  Текст подчеркнут В. В. Чепко. — Рэд. 
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командир роты — капитан Тимашев Александр Алексеевич получили 
среднее военное образование. Кроме меня и мамы, в роте были четыре де-
вушки — повара взводов Баринова Зина, Каночкина Мария, Клокова Дуся и 
Ярыгина Мария. Забегая вперед, скажу, что во время обстрела Баринова 
Зина была убита (осколок попал ей в голову), Каночкина во время прорыва 
немцев из окружения в Румынии была ранена выстрелом в руку и уехала 
домой. В роте состояло 112 человек, как я уже говорила, люди пожилые — 
по 40—50 лет, опытные строители телеграфной связи. Это были уроженцы 
Рязанской, Пензенской областей, люди разных национальностей — рус-
ские, белорусы, татары, мордвины, чуваши. Впоследствии, когда армия 
пришла на Украину, часть пополнялась за счет выходцев с Украины. 

Я стала работать старшим писарем роты, освободив трех муж-
чин, и через полгода получила военное звание — сержант админист-
ративной службы. Начальником штаба был интеллигентный человек, 
бывший бухгалтер из Пензы Боголюбов Сергей Николаевич, пожи-
лой, пунктуальный и аккуратный мужчина. 

Мы с мамой жили, конечно, вместе, старались никогда надолго 
не расставаться, хотя маме приходилось ездить по взводам, поддер-
живающим связь со штабом фронта. Я быстро освоила работу в шта-
бе: выписывала заявки на продовольствие, одежду, оборудование, 
составляла денежные ведомости. Мама получала 780 рублей в месяц, 
я — 280 рублей, но мы ни разу не брали заработную плату. В ведо-
мости я писала красными чернилами — «в фонд обороны». Правда, 
за границей мы дополнительно получали румынские леи, австрий-
ские кроны, венгерские пенге, чтобы можно было что-нибудь купить. 

Но я несколько забежала вперед; вернемся к 1943 году. Вместе с ма-
мой и своей ротой я прошла (и проехала на повозках и машинах) через Кур-
скую область, всю Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, Че-
хословакию. Для меня было счастьем быть вместе с мамой, с нашими бой-
цами, которые звали меня «доченькой», а маму — «доктор Макарьевна». 
Один из бойцов — хороший портной — подогнал мне гимнастерку и ши-
нель, другой сшил изящные туфли. Я отдавала им свои «боевые 100 
грамм», выдаваемые в довольствие папиросы и табак, а они несли мне что-
нибудь вкусное — конфеты, фрукты, виноград (когда были в Румынии). 
Некоторым из них я писала письма домой, а когда разрешили из-за границы 
посылать посылки, давала больше нормы разрешений на посылки. Кроме 
того, я читала им газеты, рассказывала о строении Вселенной, мама беседо-
вала с ними о болезнях и лечении. С большой теплотой вспоминаю этих 
простых, трудолюбивых и добрых людей. Как они были благодарны маме и 
мне, когда она (а в ее отсутствие я) перевязывали их раны, давали им лекар-
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ства. Я вспоминаю, как наши бойцы чинили жилища, сараи, заборы не 
только одиноким женщинам на Украине, но и бедным жителям в Румынии, 
в Венгрии, за что те угощали их яйцами, салом, вином — тем, что отсутст-
вовало в питании солдат, которых кормили неплохо — щами, супом, каша-
ми, картошкой, иногда с мясом. Офицерам давали дополнительный паек — 
американские мясные консервы. Конечно, не всегда (и даже часто) обед не 
могли вовремя приготовить, если длительное время находились в дороге 
(при наступлении). Тогда приходилось переходить на сухари. А со времени 
моего прибытия в действующую армию наши войска почти непрерывно 
наступали, находились в движении. 

Осенью 1943 г. и весной 1944 г. мы шли через Украину, дороги были 
разбиты, грязь непролазная, по колено, машины (их в роте было четыре) 
увязали в грязи и не могли двигаться. Они останавливались и догоняли нас 
позже. Снаряжение и стройматериалы везли на лошадях. Часто повозки 
приходилось вытаскивать из непролазной грязи, лошади выматывались, по-
этому все бойцы шли пешком, уставали страшно, все были в черной грязи 
и, дойдя до ночлега в каком-нибудь селе, просто в шинелях и сапогах вали-
лись в лучшем случае на охапку соломы. Наша рота оказалась в самом цен-
тре скоротечных и ожесточенных боев Корсунь-Шевченковской операции. 
В феврале 1944 г. наши войска окружили большую группировку немцев, 
зажали их в узком овраге и расстреляли. Немецкие солдаты шли колонна-
ми — и так, колоннами, и лежали на дороге. Мы же двое суток находилась 
в окружении, и только быстрые действия Красной Армии выручили роту. 
Иногда приходилось довольно длительное время стоять на одном месте. 
Так было в селе Шевченковском, неподалеку от Киева, пока шла подготов-
ка к освобождению города. Стояли мы в крестьянских домах, угощали хо-
зяев нашей кашей, а они нас — борщом украинским, кашей с тыквой. Это 
село часто бомбили немецкие летчики. Однажды бомба упала в огород на-
шей хозяйки, но дом не пострадал — мягкая земля ослабила взрыв, но ог-
ромная воронка осталась. Жили мы с мамой вместе, мама лечила больных 
людей, и ее очень любили. Так было и за границей. 

Весной 1944 г. мы вступили на территорию Румынии. Были в Яссах, 
Фокшанах, в Рымникул-Сэрате, Плоешти, затем повернули на север, в 
Трансильванские Альпы. Там некоторое время располагались в курорт-
ном городке Драгославеле. Местные парни танцевали национальные тан-
цы для русских солдат по просьбе жены санаторного врача Маргариты 
Николаевны, хорошо говорящей по-русски, уроженки Кишинева. В об-
щем, мы не встречали враждебного отношения местных жителей, а с не-
которыми даже устанавливали дружеские отношения. Помню жену же-
лезнодорожного рабочего Корнелию из города Клужа, которая показыва-
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ла мне свои вышитые наряды, достав их из тайника в стене. Примеряла на 
меня, пыталась что-то подарить, во что бы то ни стало стремилась мыть 
мне голову какой-то душистой травой. Когда мы с мамой от нее уезжали, 
она заплакала. Гражданские неоднократно обращались к маме за врачеб-
ной помощью, называя ее «домна доктор» («госпожа доктор»), а меня — 
«домнишора капитан» (в Румынии капитаны носили по три полоски на 
погоне, как у нас сержанты). Румынские офицеры отдавали мне честь. 

В Венгрии, в селении Ипольсег (около города Шалго-Тарьяна) мы с 
мамой жили в доме безлошадного крестьянина с большой семьей. Под-
кармливали детей. Я купила девушкам, моим ровесницам — Рожике и 
Эржике, яркие ленты, и они были очень рады. Уезжая, наши бойцы оста-
вили этой семье хорошую лошадь, которая сбила ногу. С Рожике и Эжике 
(они называли меня Валике) мы по-русски пели «Катюшу», «Стеньку Ра-
зина», а они меня учили венгерским народным песням. Когда мы покида-
ли Ипольсег, они горько плакали. Там же мама спасла маленького маль-
чика, поставив ему банки и дав лекарство, и он, не двигавшийся ранее, 
сам сел в кроватке, а также спасла ослабевшую от кровопотери женщину. 
Когда мы уезжали, к нам подошла делегация жителей с подарками (кол-
баса крестьянская, ветчина) и уговаривали через чеха-переводчика прие-
хать к ним жить. Говорили, что построят асунь (госпоже) доктору дом, а 
меня выдадут замуж за самого лучшего парня. Наивно и трогательно. 

Я не видела случаев издевательства наших солдат ни в одной из 
стран, которые мы проезжали. Даже семьи богатых землевладельцев 
не всегда убегали — так было в Драгославеле, где рота стояла в по-
местье румынского морского офицера. Его семья — мать, отец, брат-
художник — были поражены, когда я заговорила с ними по-немецки 
и особенно когда сыграла на рояле что-то из Мендельсона и Шопена. 
Они считали, что русские совсем дикари. 

Я получила определенную известность как писарь. Оформленные 
мной ротные отчеты, снабженные хорошо выполненными чертежами и 
схемами (чертить я научилась в институте), были признаны лучшими, и я 
получила направление в офицерское училище связи. Это был кошмар для 
меня и мамы — два года мы ничего не знали друг о друге, а теперь нужно 
было снова расставаться. Мама отправилась в штаб фронта и, видимо, рас-
сказав мою историю, сумела отстоять меня. А вскоре после этого, у станции 
Владени (Румыния), где мы стояли, я чуть не погибла. Станцию ночью 
бомбили немецкие бомбардировщики. Я была в штабе. Здание, в котором 
он располагался, было разбито в противоположном от меня крыле. Та часть, 
в которой находилась я, выписывая требования на продовольствие, почти 
не пострадала, вырвало только окно, которое пролетело над моей головой. 
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Я в это время наклонилась над железным сундуком, доставая документы. У 
входа в штаб убило бойца, а также стоящих на крыльце парторга Полозова 
и старшину Абрамова. Мама была во взводах; когда ей сообщили о бом-
бежке, она едва не потеряла сознание, думая, что и меня убило. После этого 
она старалась забирать под любым предлогом во взводы и меня, если это 
было возможно. Вообще, убитые у нас были и на линии, во взводах, во вре-
мя обстрелов. Хотя мы не были передовой частью, но звуки боя — пушеч-
ные выстрелы, пулеметные очереди, а иногда и автоматная стрельба часто 
слышались очень близко. Иногда были столкновения с окруженными отря-
дами немцев. Удивительно, но этого мы не боялись, как-то привыкли. При-
выкли и виду разбитых орудий, танков, машин, неубранных трупов немцев. 
Теперь я не могла бы без ужаса смотреть на такие картины. 

В Румынии, Венгрии, особенно в Австрии и Чехии, стало легче 
передвигаться. Дороги были хорошие, ехали мы все больше на маши-
нах, пешком шли мало. В составе 914 ОТСР я проехала города Арад, 
Будапешт, Шалго-Тарьян, Вену, Брно, Братиславу. В начале мая 1945 
года мы находились около большого селения Пюрстендорф (Австрия). 
Там и встретили День Победы. Наверное, самый счастливый день в 
моей жизни! Но вернуться сразу домой было невозможно. Нас сначала 
перебросили в Чехословакию. В Братиславе нашу роту в составе дру-
гих частей 27-й армии погрузили на эшелоны и направили на восток, в 
Монголию и Манчжурию, на войну с Японией. Как я переживала! 
Проехали Украину, Волгу, ехали по Казахстану, около Байкала. 

В Монголии рота получила семь новеньких американских машин — 
студебеккеров, а с ними прибыли их водители — мальчики 17—18 лет, 
худенькие, невысокие. Их отдали под мою команду. Эти дети в монголь-
ской степи, забыв о войне, с увлечением сгрудились на коленках вокруг 
норы сусликов-тарбаганов и пытались поймать зверьков. Я их бранила и 
прогоняла. В Манчжурии мы проехали города Чаньчунь, Мукден. Война с 
Японией вскоре окончилась победой, и я видела, как из Чаньчуня большая 
колонна местных жителей-японцев отправлялась пешком к побережью 
для отплытия на свою родину или родину своих предков. 

Демобилизовалась я только в ноябре 1945 г. Мама как офицер 
еще оставалась в армии. Я потом узнала, что вскоре она едва не по-
гибла, попав под машину, получила тяжелые ушибы, перелом руки. 

Больше недели я добиралась поездом через всю страну до Минска. Мы 
уже переписывались с моим дедушкой, поэтому я поехала к нему. Дом деда 
чудом сохранился — от огня его спасли, непрерывно поливая водой. Со-
седние же дома сгорели. Приехала я после 7 ноября. Вокзала в городе не 
было. Вез мои вещи на ручных санках какой-то дяденька (за большую пла-
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ту, конечно), я же шла рядом пешком вдоль разрушенной до основания Со-
ветской улицы (теперь проспект Франциска Скорины). Дедушка и бабушка, 
а также их маленькая внучка Светочка (дочь их старшей дочери-врача, ра-
ботавшей на районе) встретили меня с радостью. Я буквально на второй 
день отправилась в Дом правительства, в Министерство образования хло-
потать о поступлении в университет. Я решила пойти на исторический фа-
культет БГУ, так как ехать в Ленинград в Кораблестроительный институт 
была не в состоянии. Тем более что наш курс почти полностью погиб — в 
живых остались только несколько девушек. Сдала какой-то вступительный 
экзамен и к началу декабря пришла на первый курс. Исторический факуль-
тет располагался в школе на улице Энгельса, а год спустя в школе на Юби-
лейной площади. Занятия шли по вечерам — с 18 до 24 часов. Затем сту-
денты восстанавливали сами разрушенное здание университета, и мы с 
третьего курса занимались уже в восстановленном корпусе. 9 мая 1946 г. — 
первая годовщина Победы — встретила нас большим ударом. Наш старос-
та, фронтовик, лейтенант-артиллерист Марк Херузе по неизвестной причи-
не застрелился (он похоронен на военном кладбище около церкви Алексан-
дра Невского). С этого времени старостой курса в течение всего оставшего-
ся времени учебы была я. Училась только на «отлично» — в моем дипломе 
было около пятидесяти оценок, и все «пять». На третьем курсе меня избра-
ли депутатом Минского городского совета, в составе которого я пробыла 12 
лет, работая в секции народного образования. Каждый год ездили с курсом 
на лесоразработки, на уборку картофеля, на молотьбу. Мама приехала в 
Минск летом 1946 г. и стала работать в поликлинике, а вскоре вернулся с 
Урала отчим и поступил на работу в Ботанический сад дендрологом (в мо-
лодости он окончил Полоцкий лесной техникум). 

В 1950 г. я окончила с отличием университет и поступила в аспиран-
туру. Моим научным руководителем был академик Владимир Николаевич 
Перцев. Под его руководством написала кандидатскую диссертацию на те-
му: «Общественно-политические взгляды белорусского первопечатника 
Франциска Скорины». Закончила ее еще до окончания аспирантуры, напи-
сав более 400 страниц текста. Защита состоялась в июне 1953 г. и по реко-
мендации В. Н. Перцева, который был академиком-секретарем Отделения 
общественных наук Академии наук БССР, я была принята старшим науч-
ным сотрудником на работу в Институт истории. Вместе с коллективом 
участвовала в написании двухтомной «Истории БССР», пятитомной «Гісто-
рыі Беларускай ССР», «Истории Минска», «Истории Полоцка»2. Подгото-
вила и опубликовала 3-й и 4-й тома сборника документов «Белоруссия в 
эпоху феодализма», опубликовала брошюру «Белорусский первопечатник 
Франциск Скорина»3. Моей специализацией было социально-экономичес-

212 С. У. Жумар, А. Л. Тарасевіч 
 

кое развитие Белоруссии в конце 18 — первой половине 19 веков. По этому 
вопросу написала и опубликовала книги: «Сельское хозяйство Белоруссии в 
первой половине 19 в.», «Классовая борьба в белорусской деревне в конце 
18 — первой половине 19 вв.», «Города Белоруссии в конце 18 — первой 
половине 19 вв.»4. Постоянно участвовала в работе Всесоюзного симпозиу-
ма по аграрной истории стран Восточной Европы. Симпозиумы собирались 
в Таллинне, Риге, Вильнюсе, Минске, Кишиневе, Киеве, Москве, Ленин-
граде. На многих из них выступала с докладами. 

В Академии наук подготовила и защитила в 1967 г. докторскую 
диссертацию на тему: «Разложение феодально-крепостнической систе-
мы и зарождение капиталистических отношений в сельском хозяйстве 
Белоруссии в конце 18 — первой половине 19 вв.». В диссертации было 
800 страниц. Через три года меня наградили орденом «Знак Почета». 

В 1972 г. перешла на работу в пединститут, где заведовала ка-
федрой всеобщей истории и читала курс лекций по истории средних 
веков. В 1975 г. получила звание профессора. 

С 1978 г. в течение пяти лет я заведовала кафедрой истории БССР 
на историческом факультете Белгосуниверситета. Под моим руково-
дством и при моем участии как автора вышел первый учебник по ис-
тории Белоруссии для студентов, а также книга «Историография Бело-
руссии эпохи феодализма», подготовленная вместе с З. Ю. Копыс-
ским5. Читала курс лекций по истории Белоруссии. Участвовала в на-
писании ряда статей для исторической энциклопедии, для скоринов-
ской энциклопедии6. Постоянно печаталась в различных периодиче-
ских научных изданиях; всего имею около 150 публикаций. 

В 1983 г. декан исторического факультета Царюк Ираида Осиповна 
решила стать заведующей кафедрой истории БССР. Она заставила меня 
перейти на кафедру истории древнего мира и средних веков под угрозой 
отправки на пенсию в случае отказа с моей стороны. Я была вынуждена 
согласиться и снова стала читать курс истории средних веков на отделе-
нии истории КПСС, а также на вечернем и заочном отделениях. В 
1992 г. я ушла на пенсию с правом работать на четверть ставки. Про-
должаю работать и сейчас — читаю спецкурс «Итальянское Возрожде-
ние» для студентов 4-го курса дневного отделения и 5-го курса заочного 
отделения, руковожу курсовыми и дипломными работами. 

Читая лекции, я чувствую себя еще человеком, приносящим пользу 
людям своими знаниями. Правда, последние годы подводит здоровье, ино-
гда тяжело ехать на лекции. Но бросить работу не могу — пенсии не хвата-
ет. Дело в том, что я ушла на пенсию в размере 350 рублей с оклада 500 
рублей — тогда это были большие деньги, на которые я могла нормально 
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жить, покупать одежду, книги. Постепенно пенсия профессора сокраща-
лась, и теперь она вместе с добавкой четырех минимальных зарплат за уча-
стие в войнах составляет 150 тыс. рублей, зарплата у меня 120 тыс. рублей. 
Этого хватает на оплату квартиры, на еду достаточно скромную […] 

Никогда я не думала, что у меня будет такая тяжелая старость после 
всех трудностей моей жизни. Были у меня сбережения […] Эти деньги на 
сберкнижках теперь пропали, ибо неизвестно, кто ограбил людей, пытав-
шихся обеспечить свою старость […] Тяжело обо всем этом думать. Хо-
чется пожелать, чтобы не становилось еще хуже […] Раньше, когда было 
плохо, надеялась, что все станет лучше, теперь и этого нет […] 
 
1  Имеется ввиду Центральный государственный исторический архив БССР 

(ныне Национальный исторический архив Беларуси) в г. Гродно. 
2  Двухтомная «История БССР», в написании которой принимала участие 
В. В. Чепко, опубликована в 1961 г. В первом томе пятитомного издания 
«Гісторыя Беларускай ССР» (Мн., 1972—1975) ею было написано боль-
шинство глав в разделах «Уз’яднанне Беларусі з Расіей», «Класавая ба-
рацьба і грамадзкі рух у першай палове ХІХ ст.», а также раздел «Эка-
номіка ў першай палове ХІХ ст.». Для «Истории Минска» (Мн., 1957) 
В. В. Чепко подготовила главу «Минск в период разложения феодально-
крепостнического строя (1973—1861 гг.)», для книги «Полоцк. Историче-
ский очерк» (Мн., 1962) — главу «В период разложения феодальной систе-
мы и зарождения капиталистических отношений» (вместе с В. С. Поссе). 

3  В. В. Чепко является одним из составителей и редакторов третьего и чет-
вертого томов сборника документов «Белоруссия в эпоху феодализма» 
(Мн., 1961, 1979). Точное название брошюры о Франциске Скорине — «Бе-
ларускі першадрукар Георгі Скарына» (Мн., 1956). 

4  Эти монографии опубликованы в Минске в издательстве «Наука и техни-
ка» соответственно в 1966, 1972, 1981 гг. 

5  Точное название — «Историография БССР. Эпоха феодализма» (Мн. 1986). 
6  Имеются ввиду «Гістарычная энцыклапедыя Беларусі» и «Франциск Ско-
рина и его время. Энциклопедический справочник» (Мн., 1990). 

Публикация С. В. Жумаря и Е. Л. Тарасевич 
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ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ 
В. С. Мянжынскі,  Ю. У. Несцяровіч 

З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ ХVI ст.: 
КАНФІРМАЦЫЙНЫЯ ПРЫВІЛЕІ Ў КНІЗЕ МЕТРЫКІ ВКЛ 30 

Працягваем серыю публікацый прывілеяў і пацвярджэнняў з кніг 
Метрыкі ВКЛ, змешчаных у вып. 2—4 БАШ. Тут друкуюцца восем 
дакументаў з кнігі Метрыкі ВКЛ 30 (1480—1546). У падрыхтаванай да 
друку В. С. Мянжынскім кнізе яны значацца пад № 2, 5, 8, 36, 74, 103, 
172, 173. Дадзеныя дакументы, улічваючы ўключаныя акты ў дак. 
№ 2—3, храналагічна ахопліваюць 1540—1546 гг. Тэксты дакументаў 
у рукапісе кнігі не пранумараваны, таму да іх зроблена аўтарская ну-
марацыя, якая адпавядае парадку размяшчэння дакументаў у кнізе. 

У адрозненне ад дакументазнаўства, дыпламатыкі, крыніцазнаўства ў 
рамках археаграфіі не распрацоўваюцца класіфікацыі дакументаў. У рам-
ках тэорыі археаграфіі распрацоўваюццца класіфікацыі археаграфічных 
публікацый. У рамках эдыцыйнай археаграфіі пры складанні археаграфіч-
нага афармлення публікацый займаюцца толькі вызначэннем разнавіднас-
ці публікуемых дакументаў і матэрыялаў, абапіраючыся на існуючыя ды-
пламатычныя і крыніцазнаўчыя класіфікацыі. Разам з тым пры вызначэнні 
разнавіднасці публікуемых дакументаў мэтазгодна прытрымлівацца прын-
цыпу «пашаны» да крыніцы, прымаючы пад увагу тыя саманазвы даку-
ментаў, а таксама найменні дакументаў, якія сустракаюцца ў іх тэкстах. 
Такое прытрымліванне можа прыўнесці новыя моманты ў вызначэнне да-
кументаў у параўнанні з існуючымі класіфікацыямі. 

Сярод дакументаў кніг Метрыкі ВКЛ значную колькасць скла-
даюць «політэматычныя» дакументы, якія па функцыянальным пры-
значэнні з’яўляюцца пацвярджэннямі, а па прававой форме — прыві-
леямі. У кнізе Метрыкі ВКЛ 30, акрамя публікуемых, маецца яшчэ 
некалькі падобных дакументаў пад № 28, 40, 159, 72, 88, 50 (№ 28 
апублікаваны ў другім выпуску БАШ, № 50 — у трэцім). 

Айчынны археограф А. І. Груша, даючы рэкамендацыі па публіка-
цыі і складанні навуковага апарату актавых дакументаў, якія служаць 
крыніцамі для вывучэння сярэднявечнай гісторыі Беларусі, называе 
падобныя дакументы «пацвярджальнымі прывілеямі» і вызначае іх як 
падразнавіднасць актавых дакументаў (прывілеяў), даючы пры гэтым 
наступную рэкамендацыю: «У лік даравальных і прывілеяў уваходзяць 
пацвярджэнні даравальных грамат ці лістоў і прывілеяў, «данін» прад-
стаўнікоў мясцовых улад, прадажных, мяноўных, вяноўных, дароўных, 
дзельчых, прыгавораў суда, тэстаментаў і інш. Гэтыя прывілеі трэба 
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называць пацвярджальнымі»1. Паведамляючы пра вопыт падрыхтоўкі 
да выдання кнігі Метрыкі ВКЛ 44, Груша вызначае як разнавіднасці 
дакументаў прывілеі увязчыя, даравальныя і пацвярджальныя. Але па-
колькі пры гэтым для абазначэння разнавіднасці дакументаў ён выка-
рыстоўвае прыкметнікі, то невядома, ці вылучаюцца ім у якасці раз-
навіднасці дакументаў пацвярджальныя прывілеі, або пацвярджэнні2. 

Айчынны дакументазнаўца А. Я. Рыбакоў, вызначаючы падобныя да-
кументы як пацвярджаючыя прывілеі, тлумачыць: «…в государственной 
канцелярии (ВКЛ. — рэд.) готовилось немало подтверждающих привилеев, 
или «потвержений». Иногда подтверждающие привилеи имели название 
«конфирмация». Называть их следует подтверждающими привилеями, так 
как самоназвание их часто включает оба термина: «Привилей потверженье»3. 
З прапанаванай ім класіфікацыі дакументаў, якія паходзяць з дзяржаўнай кан-
цылярыі ВКЛ ХVІ ст. не вынікае, што ён вылучае канфірмацыйныя прывілеі 
(канфірмацыі) у асобную групу актавай дакументацыі. 

Расійскія археографы Г. Л. Харашкевіч і С. М. Каштанаў, даючы рэ-
камендацыі па археаграфічным афармленні дакументаў Метрыкі ВКЛ, 
адрозніваюць даравальныя граматы (прывілеі) і пацвярджальныя граматы 
(канфірмацыйныя прывілеі) як розныя разнавіднасці грамат (прывілеяў)4. 

На наш погляд, канфірмацыйныя лісты (прывілеі) ці канфірмацыі — 
тыя дакументы, у якіх пацвярджаюцца папярэднія прывілеі, лісты данін, 
судовыя лісты і г. д., у якіх паўторна надаюцца правы на валоданне маё-
масцю, замацоўваюцца вынікі судовых спраў і г. д. і якія часта маюць 
аўтэнтычную назву «привилей потверженье» (а таксама «привилей», «по-
тверженье»), мэтазгодна вылучаць у асобную групу дакументаў, тым са-
мым адрозніваючы іх ад прывілеяў як іншую разнавіднасць актавых да-
кументаў. Прычым вылучаць іх менавіта як разнавіднасць актавых даку-
ментаў. Нагадаем, што найменне «прывілей» выкарыстоўваецца для аба-
значэння разнавіднасці і заканадаўчых, і актавых дакументаў. 

Публікуемыя дакументы прымальна адносіць менавіта да канфірма-
цыйных прывілеяў. У дак. № 2 пацвярджаецца прывілей полацкага ваяво-
ды казаку полацкага замка на землі, якія дадзены яму замест зямель, ада-
браных маскоўскім непрыяцелем. У дак. № 3 пацвярджаецца судовы ліст, 
у якім зафіксаваны вынікі судовай справы па іску двух баяр (братоў ад 
розных бацькоў), якія спрачаліся паміж сабой за магчымасць атрымаць 
маёнтак. У дак. № 4 пацвярджаецца ліст (завяшчанне), па якім на імя пан-
ны Ганны навечна перадаваўся маёнтак. У дак. № 5 пацверджаны ліст за-
пісны, а менавіта акт куплі-продажу часткі спадчыннага маёнтка (як ска-
зана ў дакуменце — «часткі айчыны»). У дак. № 6 пацвярджаецца ліст су-
довы, у якім адлюстравана судовая справа па тэстаменце службовай асо-
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бы. У выніку справы, па хадайніцтве каралевы Боны, маёнтак застаўся ў 
яго ўладальнікаў, хаця на гэты маёнтак прэтэндавала некалькі службовых 
асоб. У дак. № 7 пацвярджаецца ліст куплі-продажу лазні, якая некалькі 
разоў пераходзіла да розных уладальнікаў. У дак. № 8 пацвярджаецца ліст 
на куплю сяла, які прадалі вялікаму князю трое баяр-братоў. За наданне ім 
правоў на валоданне сялом яны павінны адбываць «службу земскую». У 
дак. № 1 пацвярджаюцца лісты куплі ваўкавыскім баярынам зямель, 
угоддзяў і сялянскай сям’і, даецца дазвол распараджацца па сваім мерка-
ванні. Пры гэтым родзічы былога ўладальніка сялян жадалі атрымаць іх 
зноў, аднак беспаспяхова. Адзначым, што выпадкі куплі-продажу сялян у 
дакументах Метрыкі ВКЛ сустракаюцца рэдка. 

Публікуемыя дакументы выконваюць функцыю канфірмацыі іншых да-
кументаў. У іх пацвярджаюцца (або абнаўляюцца) правы ў першую чаргу на 
зямлю і на іншую маёмасць, замацоўваюцца пэўныя вынікі судовых працэ-
саў. Разам з тым у іх або маюцца ўключаныя акты, або перадаецца змест па-
цвярджальных актаў. Так, у тэксце дак. № 4 знята копія ліста (завяшчання), 
напісанага нябожчыкам. У дак. № 3 уключаны тэкст ліста судовага. У 
дак. № 1 маецца выпіска (падрабязны пераказ, амаль даслоўны) актаў куплі. У 
дак. № 2, 6, 5, 7, 8 прыводзіцца кароткі пераказ канфірмуемых дакументаў. 

У публікацыі зберагаюцца мова часу стварэння дакументаў, фане-
тычныя і стылістычныя асаблівасці іх тэксту. Дакументы друкуюцца па-
водле наступных археаграфічных правілаў: тэкст дакумента падзелены на 
абзацы ў адпаведнасці са зместам і фармулярам; знакі прыпынку расстаў-
лены па сучасных правілах пунктуацыі; прозвішчы, імёны і геаграфічныя 
назвы напісаны з вялікай літары; цвёрды знак захаваны ўсюды; дата, што 
пазначана літарамі, перадаецца арабскімі лічбамі; загалоўная ініцыяльная 
літара кожнага дакумента вылучаецца паўтлустым шрыфтам; вынасныя 
літары і склады ўстаўлены ў радок і набраны курсівам; скарачэнні літар у 
словах узяты ў круглыя дужкі, устаўкі ад аўтара — у квадратныя дужкі; 
вынасная літара (паерак) у выглядзе «ѕ» ці знака, які нагадвае «z», пера-
дадзена курсіўным «й», дыграф «кг» паўсюль захаваны. 

У параўнанні з публікацыяй дакументаў Метрыкі ВКЛ у вып. 5 
БАШ варыянтныя літары «е» і «я», у выпадку іх графікі «є» і «ѧ», 
перадаюцца з дапамогай сімвала (˙), які пастаўлены зверху літары 
(такі прыём ужываўся ў вып. 3 БАШ). Мы зыходзім з меркавання, 
што гэта будзе ненавязліва для чытача ў параўнанні з іх напісаннем у 
той кірылічнай графічнай сістэме. якая наяўная ў рукапісах 
дакументаў. 

Межы радкоў рукапісу дакумента паказаны адной вертыкальнай пра-
мой, межы аркушаў рукапісу — дзвюма вертыкальнымі прамымі. Абазна-
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чэнне нумара аркуша ў дакуменце даецца ў квадратных дужках, побач у 
круглых дужках прыводзіцца нумар аркуша па старой нумарацыі. Калі 
пры нумары аркуша друкуюцца лiтары «адв.», то гэта азначае адваротны 
бок аркуша. У самой кнiзе Метрыкі ВКЛ 30 другi бок аркуша пазначаны 
лiтарамi «об.» Дакументы суправаджаюцца палеаграфічнымі заўвагамі. 
Апошнія размешчаны пад радком. Да кожнага ліста складзены рэдакцый-
ны загаловак і легенда, якія набраны паўтлустым шрыфтам. Загалоўкі да 
дакументаў набраны паўтлустым шрыфтам, а легенды — курсівам. 

1. 1546.03.15. Вiльня. — Пацвярджэнне («привилей потверженье») кар. 
поль., вял. кн. лiт. Жыгiмонтам Аўгустам баярыну ваўкавыскаму Марцiну 
Сцяцкевiчу i яго сыну Еранiму чатырнаццацi актаў куплi зямель, палёў, 
сенажацяў, гаю, а таксама селяніна Марцiнца Мiнцэвiча з сям’ёй у Ваўка-
выскім павеце ў розных асоб ваўкавыскіх баяр у поўную ўласнасць. 

Привилей бо8рину повету Волковыйског[о] Мартину Стец|кевичу и 
сыну его Ерониму, потверженье некоторых| земль, пол, и сеножатей, и 
ч(е)л(о)в(е)ка у Волковыйском повете| купли их у розных особъ бояр 
волковыйских,| навечность.| 

Жикгимонт Август, Божью мил(о)стю корол и великий кн(я)зь.| 
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрить| або 

чтучи его услышыть, н(ы)нешнимъ и напотомъ будучымъ, кому будеть| по-
требъ того ведати. 

Бил намъ чоломъ бояринъ повету Волковыйского| Мартинъ Стецкевичъ 
изъ сыномъ своимъ öронимомъ и поведил перед нами.| 

Ижъ бояре повету Волковыйского Юрей Мисевичъ за листомъ и дозволень-
ем| старосты жомоитъского, державцы волковыйского пана Матея Войтеховича| 
Яновича продали ему часть земъли своее властъно÷ отъчызъное в Руде|вичохъ, ко-
торая ся оному Юрью отъ братьи его Миколая а Лаврина на делу| достала: зъ земъ-
лями, с полми, и сеножатьми, з лесы, з гаи и дубровами, з во|дами, з реками, зъ ста-
вы и ставиўы, з болоты, с припашъми изъ замежьками| || [29 (2)] и со всимъ яко ся 
оная часть его в собе маеть за шестьдесятъ копъ грошей| литовъское монеты, ничо-
го на себе и на потомъковъ своихъ не заставуючы,| навечъность. 

А к тому тежъ бояринъ нашъ Янъ Бартошевичъ изъ жоною своею| Ал-
жбетою а з дочъкою Машою продали ему часть земъли, отъчызъны своее,| 
никому ничымъ не пенъно÷. Которая часть отъ дядьков его на делу ему ся| 
достала: с полми изъ сеножатьми, з гаи и дубровами и со всимъ с тымъ, яко 
ся| оная часть его в собе маеть, и яко тежъ и онъ самъ то на себе держалъ,| за 
двадцать копъ грошей литовъско÷ монеты, навечность. 

А бояринъ волковыйский| Радивил Сеньковичъ Клозкайловича продал ÷му бра-
таничу своему часть отъчызъны| своее: всю земълю пашъную и сеножати, гаи и дуб-
ровы также за двадцать копъ| грошей литовъское монеты, по тому ж навечность. 

А над то Юри Яновичъ Баглаеви|ча, бояринъ волковыйский, жо продал 
÷му ч(е)л(о)в(е)ка своего властъного, отчызного,| никому ничымъ не пенъно-
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го наймя Мартинъца Мицкевича из жоною, из детьми,| изъ земълею, изъ 
службою, и подачъками его, который жо отъ братьи его ÷му ся на| делу зос-
тал, за дванадцать копъ грошей литовско÷ личъбы навечность. И кото|рого 
ч(е)л(о)в(е)ка потомъ близъки÷ оного Юря правомъ под нимъ поискивали и 
того| ся у праве не доискали. На што жъ онъ и листъ судовый в себе маеть. 

А к тому теж| бояре повету Волковыйского з Рудевичъ Стец а Стась Якубови-
чы продали ÷му| земли своее властное, отъчизное, и тежъ купленины, и полца подле 
дороги Ме|жырецко÷, и тежъ дороги, которая идеть отъ Мисеевичъ до Костевичъ до-
роги.| То÷ все÷ земли на чотырнадъцать солянокъ: з гаи, лески, и сеножати к тымъ 
поля|мъ прислухаючими, за осмъ копъ грошей литовско÷ личъбы, навечъность. 

Притомъ| тежъ бояринъ волковыйский жо Войтюл Юревичъ изъ сынъми 
своими Петромъ, а Мико|лаемъ, а Егоромъ продали ему земли своее отъчиз-
но÷, в одномъ местъцу поля оремного| || [29адв. (2адв.)] на чотыри солянки, а 
в другомъ местъцу на солянъку, на третемъ местъцу гаю| на салянъку за 
шесть копъ грошей литовское монеты, навечность. 

А бояре волковый|ские Миколай Васевичъ з братаничомъ своимъ Ви-
томъ продали ему сеножат| свою властъную, отъчызную, никому ничымъ не 
пенъную, на осмъ возовъ, за Мисе|вичы у старого мостиўа за чотыри копы 
грошей литовское монеты, навечность.| 

А надъ то Гринь Мацковичъ изъ сынъми своими Якубомъ а Янъком продали| 
ему поле сво÷ властно÷, отъчызное у Покопехъ, на чотыри солянки, из дубро|вою 
объ межу з Микуличы за три копы грошей литовско÷ монеты, навечность.| 

И тежъ бояриня повету Волковыйского жъ Миколаевая Мисевича Бар-
бара| з сынъми своими Матеемъ, а Витъкомъ, а Валентыном продали ему 
часть| землицы сво÷÷ отъчызно÷, што на нихъ спало, а часть сеножатки с тою 
жъ| землицою за две копе грошей, навечъность. 

А ÷ў÷ тежъ бояре нашы Володко Вол|чковичъ а Шымъко Мартиновичъ прода-
ли ÷му поле сво÷ отъчизъное, нико|му ничым не пенъно÷ на две салянъки, у Нави-
нахъ подле Мисевичъ, огорода за| две копе грошей литовское личъбы, навечность. 

Тежъ бояре повету Волковыйского| Миколай Васевичъ з Витомъ брата-
ничомъ своимъ продали ÷му поле сво÷ отъ|чизъно÷ на три салянъки за две 
копе грошей, навечность. 

А над то бояринъ нашъ| Томъко Яновичъ из жоною своею Федею, изъ 
сыномъ Ўепаномъ, а Яномъ про|дали ему поле свое у Навинахъ, у Вострове, 
ничымъ никому не пенное, за две ко|пе грошей. 

А бояре повету Волковыйского ж Шимъко Мартиновичъ изъ дядькомъ 
сво|имъ Володькомъ з Рудевичъ, з жонами и детьми своими продали ему поле| 
сво÷ отъчизно÷ у Рудевичахъ, которое ÷стъ объ межу с тымъ полемъ, што теж| 
онъ купил у боярина Борздого Рудевъского за рубль грошей, навечность. 

А над то|тежъ боярини* н(а)ша з Рудевичъ Дорота Миколаевая Можейковича 
з унуками** | своими Ганъною а Олюхъною продали ему сеножать свою властную, 

                                                           
*  Так у рукапісе, належыць чытаць «бояриня». 
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отъчызную | || [30 (3)] и материстую за Мисевичы у Сидейкишкахъ, полоску з лес-
комъ объ межу зъ Станковою| за копу грошей литовское личъбы, на вечьность. 

На што жъ ты÷* вси бояре вышейме|нены÷**  и листы свои записныи под 
сведомомъ и печатьми людей добрыхъ и сво|ими тежъ печатьми ему подавали. 
Которыи ж онъ перед нами покладал и бил нам| чоломъ, абыхъмо на то дали ÷му 
нашъ листъ и оную куплю его потвердили| ÷му нашымъ листомъ, навечъность. 

Ино мы, тыхъ листов его купъчыхъ огледавшы,| з ласки нашо÷ на чо-
ломъбить÷ ÷го то вчинили. На то дали ему нашъ листъ и тую| всю куплю его 
вышеймененую потвержа÷мъ симъ нашымъ листомъ ÷му са|мому, и его жоне, 
и детямъ, и напотомъ будучымъ ихъ счадкомъ вечно и навеки| непорушъно. 

Мають они тую куплю свою на себе держати и того вжывати вод|ле ку-
пли своее и листовъ купъчыхъ на вечны÷ часы. И волни они то все отдати,| 
продати, заменить, розшырить, прибавить и къ своему лепъшому и вжы-
точъ|ному обернути, яко сами налепей розумеючы. 

А на твердость того и печать| нашу казали есьмо привесити к сему на-
шому листу. 

П(и)санъ у Вилни, под лет(а) Бож(его)| нарож(еня) 1546, м(е)с(я)ца 
март(а) 15 ден(ь), индиктъ 4.| || [30адв. (3адв.)] 

РДАСА. Ф. 389. Воп. 1. Адз. зах. 30. Л. 28адв.—30. Копія канца ХVІ ст. Пра-
вапіс адаптаваны. 

2. 1546.03.18. Вiльня. — Пацвярджэнне («привилей») «навечность» 
Жыгiмонтам Аўгустам падданаму гаспадарскаму, казаку Полацкага зам-
ка Мiкiту Варыгу на дзве зямлі пустоўскіх: Харышэўшчыну i Брахачэў-
шчыну Полацкай воласці, у Зябках — паводле «листа» ваяводы полацка-
га, пана Станiслава Давойны, пры ўмове службы коннай вялікаму князю. 

Привилей козаку замку Полоцкого Миките Варызе| на две землицы у 
волости Полоцкой в З8бъках Хори|шевъўину а Бр8хочевъшчину, навеч-
ность.| 

Жикгимонт Августъ, Божю м(и)л(о)стю корол и великий кн(я)зь.| 
Билъ намъ чоломъ тотъ подданый нашъ, казакъ замъку нашого Полоцкого 

Ми|кита Варыга и поведил перед нами. Ижъ онъ первей сего землю свою 
от|чызную у волости Себежской мелъ и намъ, г(о)с(по)д(а)рю, с того служил. А 
потомъ, кгды| тая отъчызна его у сторону неприятеля нашого московского ото-
шъла, онъ| тежъ, нехотячы московскому служити, воеводе виленскому, пану Яну 
Юреви|чу Глебовича, в тотъ часъ яко онъ еўе воеводою полоцкимъ отъ насъ 
былъ,|о осмотренье свое бил чоломъ. Где панъ воевода его м(и)л(о)сть, бачечы 
его к нам,| г(о)с(по)д(а)рю, веру и ку службе нашой годного, дал ему у волости 

 
**   Так у рукапісе, належыць чытаць «унучками». 
*  Літара «е» ў рукапісе вялікая. 
**   Літара «е» ў рукапісе вялікая. 
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н(а)шой Полоцкой в Зябъкахъ земъ|лю пустовъскую наймя Хоришевўыну а Бря-
хочевўину со всимъ, яко ся у собе| мають. И велел ÷му конемъ отътол намъ слу-
жыти. На што жъ и листъ под пе|чатью своею ÷му дал. Который жо он перед на-
ми покъладал и бил намъ чоло|мъ, абыхмо ласку нашу в томъ ему вчынили и тыи 
землицы листомъ| нашимъ навечность ему потвердили. 

О чомъ жо и панъ воевода его м(и)л(о)сть| виленъский и воевода полоц-
кий, панъ Станиславъ Довойно насъ за нимъ| у причыне жадал. Же онъ ÷стъ 
слугою н(а)шымъ добрымъ, и границамъ,| и земълямъ себежъскимъ естъ зве-
домъ, а отъчызъна его у съторону| || [32 (5)] неприятеля нашого московского 
отошъла, абыхмо тымъ его пожало|вали. 

Ино мы на жедане и причыну ихъ милости и на чоломъбитье его| з ласки 
нашо÷ то вчинили, при тыхъ земляхъ вышеймененыхъ ÷го заста|ву÷мъ, и то 
÷му самому, и его жоне, и детемъ и потомъкомъ ихъ навечно|сть потвержаемъ. 

Маеть онъ тыи земъли Хоришевъўину а Бряхачо|въўыну со всимъ, яко ся у 
собе мають водле листу пана воеводы ÷го| м(и)л(о)сти виленъского, вечьне на себе 
держати и ихъ вжывати, а намъ, г(о)с(по)д(а)рю,| с того службу конъную служыти. 

И на то дали есмо ÷му сесь нашъ листъ| з н(а)шою печатью. 
П(и)сан у Вилни, под лет(а) Бож(его) нарожъ(еня) 1546, м(е)с(я)ца март(а)| 

18 ден(ь), индиктъ 4. 

РДАСА. Ф. 389. Воп. 1. Адз. зах. 30. Л. 31адв.—32. Копія канца ХVІ ст. Пра-
вапіс адаптаваны. 

3. 1546.03.21. Вiльня. / 1540.12.13. Вільня. — Пацвярджэнне («потвер-
женье») Жыгiмонтам Аўгустам баярыну Полацкага павета Васiлю Мiцкевi-
чу на маёнтак Начу ў Полацкім павеце паводле купчай яго бацькі і «листа 
судового» ваяводы полацкага, пана Яна Юр’евiча Глябовiча «навечность». 

Потверженье бо8рину полоцкому Василю Мит|кевичу на имене Начу 
в повете Полоцком куплю| отца его водлугъ листу судового п(а)на воево-
ды| виленского, навечность.| 

Жикгимонтъ Августъ, Божю м(и)л(о)стю корол и великий кн(я)зь.| 
Чиним* знаменито симъ н(а)шимъ листомъ, хто на него посмотрить або 

чтучи| ÷го услышить, н(ы)нешнимъ и напотомъ будучымъ, кому будеть по-
требъ того| ведати. 

Бил намъ чоломъ бояринъ повету Полоцкого Василей Митьковичъ и по-
ве|дил перед нами. Ижъ воевода виленъский, державца бобруйский и борисовъ-
ский, панъ Янъ| Юрь÷вичъ Глебовича, будучы воеводою полоцкимъ, смотрел его 
с подъдаными н(а)шы|ми бояры полоцкими Семеномъ Борисовичомъ и братомъ 
его Васкомъ о ймень÷| Начу, куплю отъца его, которо÷ они близкостью своею 
под нимъ пойскивали. Гдежъ| панъ воевода его милость виленский с права и 
розъсудку своего за слушъными при|чынами и водле купли отъца его и листу 

                                                           
* У рукапісе першыя тры літары слова «чинимъ» напісаны тлуста. 
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купъчого при томъ всемъ именью| Начы, яко при властной отъчызъне его, оного 
Василя Митькевича, заставилъ и то| ÷му, и жоне, и детямъ, и потомъкомъ ÷го на 
вечны÷ часы присудил. А оному Се|мену Борисовичу и братьи его, и сестрамъ 
÷го в то ся вечъне уступовати и пенезей за| то÷ имень÷ отъкладати имъ не казалъ. 
На што ж его м(и)л(о)сть и листъ свой судовый| ÷му дал. Который жо онъ перед 
нами покладал и бил намъ чоломъ, абыхмо при том суде| || [33адв. (6адв.)]  и лис-
те судовомъ пана во÷воды виленского ÷го заставили и тотъ судъ ÷го м(и)л(о)сти| 
и оно÷ имень÷ Начу листомъ н(а)шымъ навечъность ему потвердили. 

Ино мы, того ли|сту судового п(а)на воеводы виленъского огледавъшы, казали 
÷го слово отъ слова| в сесь нашъ листъ уписати, который жо такъ ся у собе маеть: 

«Я, Янъ Юрьевичъ| Глебовича, во÷вода полоцкий, маршалокъ г(о)с(по)д(а)ря 
короля ÷го м(и)л(о)сти, будучи намъ при г(о)с(по)д(а)ри| короли его м(и)л(о)сти у 
Вилни, позывал позвы г(о)с(по)д(а)рьскими подданый г(о)с(по)д(а)рьский полоц-
кий Семен| Борисовичъ брата своего Василя Митькевича. Гдеж за тыми позвы 
г(о)с(по)д(а)рьскими| смотрели есьмо того дела, стояли перед нами очивисто, жа-
ловал намъ водле пер|вого припоминанья и въ кн(и)ги н(а)шы записанья тотъ Се-
менъ Борисовичъ сам| отъ себе и отъ брата своего Васка на брата своего Василя 
Митькевича тымъ обычаемъ.| Которое именье Начу дед нашъ Волхромей, отец 
матъки нашое, продал отъцу| его Митьку ку которому жъ именью, ку части на 
имене в томъ именьи приходя|чой, ÷ст÷мъ такъ близъкий яко и онъ. Якожъ есьми и 
право з нимъ о то мел перед| в(а)шой м(и)л(о)стью, п(а)не воеводо и перед паны 
бояры земъли Полоцко÷. Нижли в(а)ша м(и)л(о)сть| с права и розъсудъку своего 
мне части моее в томъ именью не въсказали| и его в(а)ша милость с права застави-
ли при томъ именьи Начы водле купли отъца| его Митька. Ино кдыж я ку части 
моей в томъ именью водле близкости моее, не| отъложывшы за тую часть мою пе-
незей, прийти не могъ. То пакъ я теперъ| за тую часть мою в томъ именьи, на мене 
приходячую, пенези ÷му отъкладаю| а тую часть мою собе мети хочу по близъко-
сти моей, бо то÷ именье вышъло естъ| отъ деда якъ отъ моего, такъ и отъ его. А онъ 
пенезей в мене взяти а части моее, ко|торая на мене в томъ именьи Начи приходить, 
поступитися м(е)не не хочеть. И Ва|силей Митькевичъ к тому мовил. М(е)не вжо 
передъ вашою милостю, п(а)не вое|водо, о тое именье Начу з нимъ право было и 
в(а)ша м(и)л(о)сть с права водле листу| купчого отъца моего и сознанья мужа 
матъки н(а)шо÷, отъчыма нашого, небожчыка| || [34 (7)] Анъдрея Михайловича и 
теж сознанья сестръ н(а)шыхъ, которые перед в(а)шою| м(и)л(о)стю на онъ часъ 
кды, я з нимъ право мел, сознавали, иж матъка н(а)ша,| для скорое смерти не могу-
чы тастаменту вчынити, словомъ поведила, иж| тое именье Нача естъ купля отъца 
моего и росказала абы нихто з де|тей ÷е, братьи и сестръ моихъ, в тое именье не 
вступался, што ж естъ до|статочьне в листе в(а)шей м(и)л(о)сти первомъ судовом 
описано. Водле которого ж|сознанья ихъ в(а)ша м(и)л(о)сть пане воевода заставили 
мя при томъ именьи| подле листу купчого отъца моего. Якожъ в тое имене Начу 
нихто з братьи| и сестръ моихъ не въступаетъца, толко онъ часть в немъ мети хо-
четь,| а до того именья онъ ничого не маеть. И въказалъ перед нами Василей| 
Митькевичъ листъ купъчый отъца своего, в которомъ описуеть. Отецъ матки ихъ, 
а дед ихъ, Валфромей Федотовичъ и з жоною своею бабъкою изъ| Татъяною, што 
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ж именье свое Начу продали за шестьдесять копъ грошей| шырокихъ навечъность 
зятю своему, отъцу того Василя, Митьку и жоне| его, дочъце своей Любъце, и де-
темъ, и ближнимъ ихъ. А в тое именье нихъто| инъшый з близкихъ того Валфромея 
ничимъ ся вступовати не маеть. 

А такъ| мы для того слова, што в листе купъчомъ описуети, ижъ тотъ 
Вал|фромей, дед ихъ, из жоною своею, бабъкою ихъ, продал тое именье Начу 
зя|тю своему Митьку, и дочъце своей Любъце, и детямъ, и ближънимъ ихъ,| не 
хотячы того коротъко обема сторонамъ чинити, отъложыли бы|ли есьмо то имъ 
на инъшый часъ, поки быхъмо тую речъ ихъ Паномъ| Радамъ их м(и)л(о)сти рос-
поведили. Якожъ есьмо тую речъ ихъ достато|чне поведили Паномъ Радамъ их 
м(и)л(о)сти, то естъ: князю Венцлаву, з Божее| || [34адв. (7адв.)] ласки бискупу 
жомоитъскому; а пану Яну Миколаевичу Радивилу, ста|росте жамоитъскому, 
подчашому г(о)с(по)д(а)рьскому, державцы василишскому;| а пану Матею Вой-
теховичу Яновича, воеводе витебъскому, маршалку|г(о)с(по)д(а)рьскому; а кн(я)-
зю Василю Анъдреевичу Полубенъскому, старосте мъ|стиславскому. 

Ино ихъ м(и)л(о)сти и м(е)не зъ ихъ м(и)л(о)стью виделосе, ачъ|-колвекъ в лис-
те своемъ продажномъ дедъ ихъ Валфромей описуеть,| же тое именье свое Начу 
продал затю своему Митьку, и дочце своей| Любъце, и детямъ, и ближнимъ ихъ, 
штож ся знаменает ничиимъ де|тямъ и близъкимъ толко Митьковымъ, и описуеть в 
томъ листе,| отъдаляючы отъ того именья всихъ инъшыхъ близъскихъ сво|ихъ. А ку 
тому матъка таго Василева а Сенкова ÷ўе за жывота сво|его, будучы в добромъ здоро-
ви, поведила мужу своему Анъдрею| Михайловичу, ижъ тое именье Нача естъ купля 
Митькова,| отъца Василева, а вмираючы останочю волею своею поведила| такежъ 
дочъкамъ своимъ, што тое именье купля Митькова| отъца Василева и росказала, же-
бы ся в тое именье нихъто| з детей ее ничимъ не вступовал, поведаючы, што тое име-
нье естъ| одного Василья, сына Митькова. За таковыми причынами п(а)нове| ихъ 
м(и)л(о)сть восполокъ со мъною заставили Василья Митьке|вича при томъ всемъ 
именьи Начи яко при властъной от|чызъне его, купли отъца его, водле листу купъчо-
го отъца| его. И вжо того именья Начи братья и сестры его подъ нимъ,| и под жоною, 
и под детьми ихъ не мають ничимъ пойскивати| || [35 (8)] и п(е)н(е)зей за тое именье 
ему отъкладати. Але маеть Василей Митьковичъ, и жо|на, и дети его, и потомъки ихъ 
тое именье Начу спокойне держати на вечъны÷| ч(а)сы, поки потомъковъ ихъ будеть. 

И на то дали ÷сьмо Василю Митькевичу| сесь нашъ листъ судовый под 
н(а)шою печатью. 

П[и]санъ у Вилни, под летъ Божего| нароженья тисеча пятьсотъ чотырде-
сятого, м(е)с(я)ца декабра третегонадцать| дня, инъдикта четвертогонадцать». 

И з ласки н(а)шое на чоломъбитье его то ÷смо|вчынили, на то дали ему сесь 
нашъ листъ и тотъ судъ и листъ судовый пана| воеводы виленского и оно÷ име-
нье Начу потвержаемъ симъ н(а)шимъ листом| ÷му самому, и его жоне, и ихъ де-
тямъ, и напотомъ будучымъ ихъ счадъко|мъ, вечъно и навеки непорушъно. 

Маеть онъ и потомъки его тое именье|Начу держати и его вжывати во-
дле суда и листу судового пана воеводы его| м(и)л(о)сти виленского и купли 
отъца своего. А оный вжо Сенько Борисовичъ з брато|мъ и сетрами своими 



Дакументальныя публікацыі 223 
 

не мають в тое именье ничымъ ся уступовати и че|рез судъ пана воеводы его 
м(и)л(о)сти виленского того под нимъ пойскивати на вечъныи| часы. 

А на твердость того и печать н(а)шу казали есьмо привесити к сему н(а)шому| листу. 
П[и]сан у Вилни, под лет(а) Бож(его) нарож(еня) 1546, м(е)с(я)ца март(а) 

21 ден(ь), инъдиктъ 4.| 

РДАСА. Ф. 389. Воп. 1. Адз. зах. 30. Л. 33—35. Копія канца ХVІ ст. Правапіс 
адаптаваны. 

4. 1546.04.03. Вільня / 1543.04.30. Вільня. — Пацвярджэнне Жыгімон-
там Аўгустам пані Янавай Аўрамавіча — Ганне Львоўне Котаўне «листа 
записнога» яе мужа, падскарбега земскага, старасціча ковенскага, пана Яна 
Аўрамавіча на маёнтак Вісцічы і ўсе рэчы рухомыя ў поўную ўласнасць. 

Потв÷рженье пани Яновой Аврамовича| Ганн÷ Котовн÷ им÷нь8 Вистичъ, 
ей от мал|жонка ÷÷ н÷боўыка пана Яна Аврамовича| навечност(ь) записаного.| 

Жыкгимонт Августъ, Божю м(и)л(о)стю корол и великий кн(я)зь […] *.| 
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто на него посмотрить| або чтучи 

его услышить, нинешънимъ и напотомъ будучимъ, кому| будеть потребъ того ведати. 
Била намъ чоломъ пани Яновая Авъра|мовича Ганъна Илвовъна и покъла-

дала перед нами листъ на пар|кгамин÷ писаный небожчика малжонъка своего 
пана Яна Аврамовича, кото|рый жо слово отъ слово такъ выписаный естъ. 

Я, Янъ Аврамовичъ, под|скарбичъ земъский, старостичъ ковенъский, чи-
ню явъно тымъ моимъ лис|томъ, кожъдому кому будеть потребъ сего листа 
моего| видети або чтучи его слышати. 

З волею мо÷ю и с порадою приятелей| моихъ, взялъ есьми у пана Илва его 
м(и)л(о)сти и въ его м(и)л(о)сти паней, пани| || [64 (37)] Захвеи Миколаевъны, 
дочъку их м(и)л(о)сти панъну Ганъну Илвовъну Котовну собе за мал|жонъку. 

И што ся дотычеть унесенья по панъне ихъ м(и)л(о)сти в домъ мой: въ клей|но-
тахъ, в золотыхъ, у серебре, в готовых пенезех монеты Великого князьства Литов-
ског(о),| в перлахъ, в шатахъ, в конехъ, всего того дали мне тисечу копъ грошей ли-
товских,| полугрошъковъ, личачи по десяти пенезей у грошъ. Ку тому теж ихъ ми-
лость рачили| дати мне петнадцать свирепъ стадъныхъ, десятеро челяди неволно÷. 

Ино я,| Янъ Аврамовичъ, видячи ку соб÷ цнотливо÷ заховань÷ малжонъки мо-
ее Ганны,| записую ей имень÷ мо÷ Висътичи по животе моемъ навечъность. Кото-
рое жъ| именье мо÷ мне записала небожчичъка моя пани öдвига Юревъна| Илини-
човъна по животе сво÷мъ третюю часть. И ку тому теж которыи две части| купил 
есьми собе навечъность того жъ именья моего Вистицкого. Одъну часть| купил 
есьми въ сестры ее в пани троцко÷, старостино÷ жомоитско÷ пани Петрово÷| 
Кишъчино÷ паней Ганъны Юревъны Илиничовъны, а другую теж третюю часть| 
въ брата ихъ м(и)л(о)сти в пана Щастъного ÷го м(и)л(о)сти Юревича Ильинича, 

                                                           
*  Тут i нiжэй у дакументах крыніцы ўжыты знак скарачэння «  «, якi азна-
чае «i т. д.», «i iнш.», далей будзе перадавацца праз […]. 
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маршал|ковича дворного, старостича берестейского и лидского. Ино я и тыи теж 
две части| того именья моего Выстицкого записую ей, малжонъце моей Ганъне Ил-
вовъне| Котовича, по животе моемъ навечъность, со всимъ с тымъ, што к тому дво-
ру| мо÷му з давъныхъ часовъ прислухаеть и с чимъ ся то÷ имень÷ мо÷ Висъ|тичи въ 
соб÷, и въ своихъ гранех, и въ обыходехъ ма÷ть, ничого с него не осъ|тавуючи, яко 
рачили мне продати и в листехъ своихъ ширей того описати.| То пакъ я, Янъ Авра-
мовичъ, с чимъ самъ тое имен÷ Вистичи в себе маю| и его вживаю, со въсимъ с 
тымъ, ничого с него на брата моего, ани на прирожо|ныхъ и близъкихъ моихъ не 
оставуючи, отъписую по животе моем малжонце| || [64адв. (37адв.)] моей Ганъне 
навечъность, со всимъ на все, бо то естъ моя властная купля и записъ| жоны моее 
небожъчицы никому ничимъ не пенъно÷. 

И чого Боже вховай, естли бы| надо мъною мела быть Божя воля, часъ 
смертный, тогды по животе моем| малжонъка моя пани Ганъна то÷ имень÷ мо÷ 
Вистичи маеть собе навечъност| мети: изъ земълями боярскими, изъ слугами 
путъными, з людми тяглыми,| из давъными звыклыми службами, с пашънями 
дворными, з млыны, с озеры,| изъ затоками, з лесы, з гаи, из боры, из дубровами, из 
сеножатьми, из бобровыми| гоны, изъ пташъими ловы, и зо въсякими доходы и с 
приходы, с правомъ изъ де|дичъствомъ, со въсимъ на въсе, яко власътная отъчичъ-
ка то÷ имень÷ держати,| и въживати, и въ моцы своей мети ма÷ть. Якожем и листъ 
небожъчицы жоны| моей и тыи теж листы купъчи÷, которы÷ мне ихъ м(и)л(о)сть 
пани Петровая| Кишъчиная а панъ Щастъный Юревичъ Илиничъ, на ты÷ две части 
описавши,| дали. Которы÷ ж две части по животе малжонъки моее небожчицы па-
ней| Едвиги Юревъны Илиничовны на ихъ м(и)л(о)сть спадъкомъ были пришли,| 
ты÷мъ листы малжонце моей Ганъне в моц дал. 

И ку тому теж з моее добро÷| воли дарую по животе моемъ малжонку 
маю Ганъну всими моими рухо|мыми речми маетъностью моею: яко клейноты, 
такъ и золотыми, сребром| и монетою пеняжною, перлами, шатами изъ ста-
домъ свирепъимъ, и челядю| неволною и кождою речю. И въвесь статокъ мой 
рухомый малжонка моя Ганъна по жи|воте моемъ маеть собе вечъне мети. 

А братъ мой, и теж жадинъ близъкий и с при|роженых моихъ, нихто ся 
не маеть в то÷ имень÷ Вистичи и въ рухомую речъ| уступати и жадъного дела 
до того именья, и до въсихъ рухомыхъ речей, и къ| статъку домовому не ма-
ють мети, ани ее о то позывати. 

А чого Боже вховай| || [65 (38)] на малжонъку мою Ганъну Божю воли, 
часу смертелного, тогды она волна при своемъ| и по своемъ животе то÷ 
имень÷ мо÷ Вистичи и въсю мою рухомую речъ, естли бы| была на то добрая 
воля ее которомукольвекъ дитяти нашому отъписати,| то можеть водлугъ во-
ли своее вчинить. А естли бы неяко жона моя, пани| Ганъна Котовна, на то 
воли своее не мела, тогды она волна то÷ имень÷ свое Вистичи| и всякую ру-
хомую речъ кому хотячи водлугъ воли своее отъписати, продати,| и дарова-
ти, и заменити, и ку своему лепъшому, пожиточъному обернути.| 

А при томъ были и тому добре сведоми велможъны÷ панове ихъ м(и)л(о)сть: 
пан| Александръ Ивановичъ Ходкевича, староста берестейский, маршалокъ г(о)с(по)-
д(а)ра короля| его м(и)л(о)сти, державъца вилкейский, острынъский и кнышынский; а 
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панъ Иванъ Анъдреевич,| подскарбий дворный г(о)с(по)д(а)ря ÷го м(и)л(о)сти, дер-
жавца виленъский; а кн(я)зь Иван| Михайловичъ Вишъневецкий, державца чичерский 
и пропойский; а панъ Юри Богдановичъ| Збукинъский, судя замку Берестейского. 

И на то я, Янъ Аврамовичъ, дал есьми малжонце| моей Ганъне сес мой 
листъ под моею печатью и с подписомъ властъно÷ руки моее| писмомъ ла-
тинъскимъ. А на твердость того моего листу просил есьми их м(и)л(о)сти| 
вышейписаныхъ пановъ о печати. И ихъ м(и)л(о)сть то на мою прозбу учи-
нили| и печати свои приложили к сему моему листу. 

Псанъ на ютри, под леты Божего| нароженья тисеча пятьсотъ сорокъ 
третего году, м(е)с(я)ца апреля тридцатог(о)| дня, инъдикта первого. 

К тому теж положила перед нами листы купъчии небожчика| мужа своего 
на то÷ имень÷ Вистичи, на паркгаминех писаны÷, с привесис|тыми печатьми, яко 
пани Петрово÷ Кишъчиное, старостиное жомоитъское,| листъ продажъный на ее 
часть, такъ и п(а)на Щастъного Илинича на его часть, к то|му теж и листъ записъ-
ный небожчицы пани Ядвиги Илиничовны, жоны его, иж ему| || [65адв. (38адв.)] 
от братьи и сестръ своихъ третюю часть в томъ именьи Вистичахъ навечъность| 
отъписала. И на вси ты÷ три листы, особъно на кождую часть, привиля короля его| 
м(и)л(о)сти старшого, п(а)на отъца н(а)шого, перед нами покладала. И надъ то на 
въси вышей|мененые листы и привиля, ÷ўе четвертый привилей великий на парк-
гамине ж с подписью| руки п(а)на отъца н(а)шого, перед нами положила, в кото-
ромъ тыи вси листы и при|виля замыкаеть. 

И била намъ чоломъ пани Яновая Аврамовича, пани Ганъна Илвовна| Ко-
товъна, абыхмо тотъ дар и записъ мужа ее ÷й листомъ нашимъ потвердили.| 

А такъ кгдыж онъ з добро÷ воли своее, не будучи ничимъ примушоный, доб-
роволне| тую куплю свою и записъ небожчицы жоны своее тымъ именьемъ верхъу-
писа|нымъ Выстичъ, яко властностью своею, ÷÷, яко малжонку свою, навечъность да-
ро|валъ и отъ всихъ близъкихъ, и прирожоныхъ, и детей своих ей отъписалъ. И тыхъ| 
теж листовъ ÷го купъчихъ, яко пани Петрово÷ Кишъчино÷, старостино÷ жо|моитъ-
ско÷, такъ и пана Щастного Илинича, и того листа записного паней Ядъвиги| Илини-
човны, небожчицы жоны ÷го, на въси тыи три части, кождый особъно, такъ теж| 
тыхъ всихъ чотырех привилевъ п(а)на отъца н(а)шого пану Яну небожъчыку| на то÷ 
именье Вистичи потвержоных, всихъ ихъ огледавъши, и з ласки нашо÷| г(о)с(по)-
д(а)рьско÷ на ее чоломбить÷ то ÷сьмо вчинили, тое именье Вистичи дар и запис| мужа 
ее п(а)на Яна Авърамовича во въсимъ на въсе и шъто к тому двору ее| Вистичамъ з 
давъныхъ часовъ прислухаеть: изъ земълями боярскими, изъ| слугами путъными, з 
людьми тяглыми и волными, изъ ихъ служъбами| и подачъками, с пашънями двор-
ными и сеножатьми, з млыны, с озеры, изъ за|токами, з лесы, з гаи, з боры, изъ дубро-
вами, з гоны бобровыми, из ловы зверинъными| и пъташими, и со въсими доходы и 
приходы, и со въсимъ правомъ и дедицствомъ,| и со въсимъ на въсе, яко онъ самъ не-
божъчикъ панъ Янъ Аврамовичь, муж ее,| держал, и яко ему пани Петровая Кишъ-
чиная, старостиная жомоитъская,| || [66 (39)] свою часть, и яко теж панъ Щастный 
Илиничъ свою часть ÷му продали, такъ| теж и пани öдьвига Илиничовъна, небо-
жчица жона его, ÷му свою часть тамъ жо в том|именьи Вистичахъ записала, потвер-
жаемъ ÷й симъ нашимъ листомъ вечъно и навеки| непорушъно ÷й самой. 
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И волна будеть она то÷ имень÷ сво÷ Вистичи, яко властность| свою, 
продати, отъдати, даровати, записати, и заменити, и розширити, и ку своему| 
лепъшому, пожиточъному обернути, якъ сама налепей розумеючи. 

И на твердост| того печать нашу казали ÷сьмо привесити к сему нашому листу. 
П[и]санъ у Вилни, под лет(о)| Бож(его) нарож(еня) 1546, апрел(я) 3 день, 

индиктъ 4.| 
Справа пана Горноста÷ва.| 

РДАСА. Ф. 389. Воп. 1. Адз. зах. 30. Л. 63адв.—66. Копія канца ХVІ ст. Пра-
вапіс адаптаваны. 

5. 1546.05.02. Вільня. — Пацвярджэнне Жыгімонтам Аўгустам куплі 
баярынам ваўкавыскім Марцінам Пукштам і яго сынам Еранімам у бая-
рыні ваўкавыскай Ядзвігі Мікалаеўны — Сцецкавіча Пукшціча і мужа яе 
Венцкі Падбярэзскага часткі спадчыннага маёнтка іх — селішча ў вёсцы 
Лопеніца Ваўкавыскага павета. 

Потвержене Мартину Пукште купли его| части на Лоп÷ницы селиўа 
у Ядвиги Ст÷цко|вича и в мужа ÷е В÷нцка Подберезского| навечность.| 

Жикгимонтъ Август, Божю милостю корол и великий князь […].| 
Билъ намъ чолом бояринъ волковыйский Мартинъ Пукъшта изъ сы-

номъ своимъ öрони|момъ и поведил перед нами. 
Ижъ дей боярка тамошъняя жъ волковыйская наймя Ядвига| Микола÷въна 

Стецковича Пукъштича, братанка ÷го, из мужомъ своимъ Венъцкомъ| Подберезъ-
скимъ продали ÷му самому и ÷го жоне и сыну ÷го öрониму часть отъчизъны| своее 
властно÷ на Лопеницы, то естъ селиўо со въсимъ будовань÷мъ, с хоромами,| съ статъ-
комъ, съ сады, з огороды, с полями, з гаи, з дубровами, съ сеножатьми, съ ставомъ,| з 
рекою и со въсимъ с тымъ, яко ся тая часть в собе маеть. И яко тежъ отецъ ее| Мико-
лай на себе держал, ничого на себе не заставуючи, за двадцат и за две копе грошей 
литовско÷| монеты навечность. На што жъ они и листъ свой записъный под сведо-
момъ и печатьми не|которыхъ людей добрыхъ и своею тежъ печатью ÷му дали. Ко-
торый онъ перед нами покъ|ладал и бил намъ чоломъ, абыхмо на то листъ нашъ ему 
дали и тую куплю ÷го листомъ| нашимъ потвердили ему навечность. 

А такъ мы, того листу ихъ записъного огледавши,| з ласки нашо÷ на чо-
ломъбитье ÷го то вчинили. На то дали ÷му нашъ листъ и тую куплю| ÷го вы-
шемененую потвержаем симъ нашимъ листомъ ÷му самому и ÷го жоне, и 
сыну их| Ерониму и ÷го жоне, и ихъ детемъ, и напотомъ будучимъ ихъ счад-
комъ вечъно и навеки| непорушно.  

Ма÷ть онъ самъ, и жона, и сынъ ÷го öронимъ, и потомъки ихъ тую 
часть| ÷е на Лопеницы на себе держати и вживати водле то÷ купли своее и 
листу купъчого.| 

А на твердость того и печать нашу казали есьмо приложити к сему на-
шому листу. 

П[и]сан| у Вильни, под лет(о) Бож(его) нарож(еня) 1546, м(е)с(я)ца 
маи 2 день, индиктъ 4.||| [101 (74)]  
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РДАСА. Ф. 389. Воп. 1. Адз. зах. 30. Л. 100адв. Копія канца ХVІ ст. Правапіс 
адаптаваны. 

6. 1546.06.16. Вільня. — Пацвярджэнне («потверженье») Жыгімонтам 
Аўгустам «тэстамента» піўнічага гаспадарскага Мікіты Мікалаевіча сваёй 
жонцы Фяцінні, дачцэ Багдане, яе мужу Грыню Васкевічу і іх дзецям: Феда-
сею і Марку, — а таксама «листов» каралевы Боны і намесніка гарадзен-
скага Войцеха Грышкавіча Кімбара на дом з усёй маёмасцю рухомай і землі 
«выслужаные»: Гяйбоўшчыну, Баранаўшчыну, трэцюю частку Драбышоў-
шчыны — у поўную ўласнасць пры ўмове службы вялікаму князю. 

Потверженье листу судовог[о] нам÷стника городенског[о]| Грыню 
Васкевичу, дому и иных земль.| 

Жикгимонт Авъгустъ, Божю милостью корол и великий князь […].| 
Чинимъ явъно симъ нашымъ листомъ. 
Билъ намъ чоломъ служебный| нашъ Гринь Васкевичъ и поведилъ передъ нами. 
Ижъ пивъничъный| нашъ Микита Миколаевичъ, сходячы с того света, 

отъписалъ та|стаменътомъ своимъ жоне своей Фетимъи, и дочъце своей, жо-
не его,| Богъдане, и ему, зятю своему, и ихъ детямъ, а вънучатомъ своимъ| 
Федосью а Марку домъ свой зо въсими речъми рухомыми и статъки| домо-
выми и тежъ земъли вси, часть отъчизъны своее, а къ тому| земъли свои вы-
служоныи наймя Гейбовъўыну, Барановъўыну и тре|тюю часть земъли Дро-
бышовъўыны со въсимъ, яко ся тыи земъли| сами в собе мають и яко онъ ихъ 
на себе держалъ, гдежъ и листы —| твердости, которые в себе на тое имень-
ечъко свое мелъ, ему, зятю| || [128 (101)] своему, в руки поотъдавал. 

То пакъ служебъныи нашы: Иванъ а Васько| Михайловичы, а Хотъянъ 
Матъфеевичъ, а Конъдратъ Ивановичъ за комисеею| королевое ее милости на-
вышъшое кнегини Боны, пани матъки нашое,| передъ наместникомъ ее милости 
городенъскимъ, паномъ Войтехомъ Гришъ|ковичомъ Кимъбаромъ, а судьею и хо-
ружым городенъскимъ Яномъ| Толочъковичомъ, а передъ наместъникомъ короле-
вое жъ ее милости ски|делъскимъ и крынъскимъ, подсудъкомъ городенъскимъ 
Лвомъ Михайловичом| право с тымъ Гринемъ о въси тыи земъли вышеймененыи, 
яко отъчизныи| и выслужоныи, мели, поведаючы рекомо бы они потомъ Миките 
пивъ|ничъному яко по брате своему были ку тому близъшии, нижъли| оный Гринь, 
а наболей даючы тую причыну, ижъ сынове ихъ яко изъ ихъ| земль властъныхъ, 
такъ и с тыхъ земъль оного Микиты небожчыка| при дъворе короля его милости, 
пана отъца нашого, и теж ее кролевской| милости, пани матъки нашое служать. 

Гдежъ оный наместъникъ коро|левое ее милости, панъ Гришъко съ судьями 
вышейписаными, не от|ступуючы отъ статуту правъ земъскихъ, знашъли оную 
Богъ|дану Гриневую в томъ отъ нихъ правую и при тыхъ всихъ| земъляхъ отъчызъ-
ныхъ и выслужоныхъ водъле листовъ короля| его милости, пана отъца нашого, и 
тежъ королевое ее милости и водле| тастаменъту остаточъное воли Микитины ее з 
мужомъ ее, Гринемъ,| изъ матъкою ее, изъ жоною Микитиною Фетиньею навечъ-
ность заставили| и на то имъ выписъ с книгъ судовыхъ подъ печатьми своими дали. 
Яко ж| перьвей сего королевая ее милость, пани матъка наша, оный тастамент пив-
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ничъ|ного| || [128адв. (101адв.)] Микитинъ и листъ судовый в тыхъ речахъ наместъни-
ка городенъского пана| Гришъковъ рачыла ему листомъ своимъ навечъность потвер-
дити и при том| всемъ жону и дочъку Микитину Богдану з мужомъ ее Гринемъ зосъ-
та|вити. Который жо онъ листъ королевое ее милости с привесистою печатью| и с 
подписъю руки ее милости передъ нами покъладалъ и тастаментъ| тежъ Микитинъ и 
листъ судовый наместъника городенъского вказывалъ.| 

Ино мы, того листу королевое ее милости, пани матъки нашое, огледавшы,| з 
ласки нашое на чоломъбитье его в то вчынили: при томъ лисьте потвер|женью ее 
милости жону Микитину и дочъку ее Богдану з мужомъ ее| Гринемъ зоставуемъ, и 
то все, што на листе ее кролевъской милости, и на| тастаменъте оного Микиты, и 
тежъ на листе судовомъ наместъника| городенъского пана Гришъковомъ описано, 
потвержаемъ имъ самимъ,| и детямъ, и потомъкомъ ихъ на вечъные часы. 

Мають они то к рукамъ| своимъ мети и того всего вжывати, а намъ с то-
го тую службу слу|жыти, которая и первей с тыхъ земль бывала. 

И на то дали есьмо имъ| сесь нашъ листъ, до которого и печать нашу 
привесить казали. 

П[и]санъ| у Вильни, подъ летъ Божъ[его] нарож(еня) 1546, м(е)с(я)ца 
июнь 16 день,| инъдиктъ 4.| 

РДАСА. Ф. 389. Воп. 1. Адз. зах. 30. Л. 127адв—128адв. Копія канца ХVІ ст. 
Правапіс адаптаваны. 

7. 1546.08.26. Вільня. — Пацвярджэнне («потверженье») Жыгімонтам 
Аўгустам берасцейскаму яўрэю Іллі Бермановічу на куплю лазні ў яўрэя 
пазнанскага Хаіма Шмайловіча ў г. Бярэсці. 

Потв÷рженье жыду берестейскому| Ільи Берменовичу купли его лазни 
в месте| Берестейском и у жида познанског(о) Шмойловича,| навечность.| 

Жикгимонт Август, Божю м(и)л(о)стью корол и великий князь […].| 
Ознаймуем симъ нашымъ листомъ. 
Поведил перед нами жыдъ| места нашого Познанъского Хаимъ Шмойло-

вичъ о томъ, иж што| онъ купил собе у месте нашомъ Берестейском лазню над 
рекою Бугом| и Мухавъцомъ за сто копъ грошей литовъскихъ у земянина| Ко-
руны Полское Адама Жуковъского, которую куплю его водлугъ| листу про-
дажного оного Адама Жуковъского корол его м(и)л(о)сть,| панъ отецъ нашъ, за 
чоломъбитемъ его листом своимъ ему и потомком| || [184адв. (157адв.)] его 
потвердити рачилъ, даючы имъ волность тую купълю ихъ водъле| листу ихъ 
купъчого где хотя ку лепъшому и пожыточъному ихъ обер|нути. 

Который жо онъ листъ короля его м(и)л(о)сти, пана отца нашого, перед| 
нами вказывал и поведил, иж онъ тую лазню в месте нашомъ Берестей|скомъ 
над рекою Бугомъ и Мухавъцомъ, куплю свою, за певную суму пенезей| спус-
тил и продал навечность жиду места нашого Берестейского Или| Берменовичу 
и его жоне, и детемъ, и ихъ потомкомъ. На што и лист свой про|дажный и 
иные вси листы свои, которыи на тую лазню в себе мелъ,| ему дал. И бил намъ 
чоломъ тот Хаимъ Шмойловичъ, жыдъ познанъский,| абыхмо ласку нашу 
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г(о)с(по)д(а)ръскую вчинили и тую продажу его тому| жиду берестейскому 
Ильи Берменовичу листомъ нашымъ потвер|дили и дали ему на то нашъ листъ. 

А такъ мы, оного листу его кро|левъское м(и)л(о)сти, отца нашого, на 
тую куплю его ему даного огле|давшы и бачечы в томъ прозбу его быти 
слушъную, и кгдыжъ| онъ тую лазню в месте Берестейскомъ, купълю свою, 
тому Ильи Бер|меновичу навечност продалъ, з ласки нашое г(о)с(по)д(а)ръ-
ское на чоломъбите его| то есмо вчынили, на то тому Или Берменовичу сесь 
нашъ лист дали| и то ему тымъ листомъ нашымъ потвержаемъ. 

Мает онъ самъ| и его жона, и дети, и потомъки ихъ тую лазню в месте на-
шомъ Бере|стейскомъ надъ рекою Бугомъ и Мухавцомъ, куплю свою, к рукамъ| 
своимъ держати, и того вживати, и где хотя к своему доброму| а пожиточному то 
обернути, яко самъ налепей розумеючы, подле| купли своее и листу купъчого. 

А на твердость того и печат нашу казали| есмо привесити к сему нашому листу. 
П[и]санъ у Вилни, под летъ Бож(его)| нарож(еня) 1546, м(е)с(я)ца августъ 

26 ден(ь), индикт 4.| || [185 (158)] 

РДАСА. Ф. 389. Воп. 1. Адз. зах. 30. Л. 183—184адв. Копія канца ХVІ ст. 
Правапіс адаптаваны. 

8. 1546.08.29. Вільня. — Пацвярджэнне («потверженье») Жыгімонтам 
Аўгустам баярам мсціслаўскім: Борку, Канку, Уласу Вараводзіным Пят-
ровічам куплі сяла Міхалеўскага ў Сахонаве (вотчыны баярына мсціслаў-
скага Багдана Корсакавіча Ожага) на службе земскай вялікаму князю. 

Потверженье бояром мстиславскимъ| Власу, Бурку а Конку Варыво-
дам купли их| села Михал÷въского у Богдана Корсако|вича, навечност.| 

Жикгимонт Август, Божю милостю корол и великий князь […].| 
Били намъ чоломъ бояре нашы мстиславъские наймя Власъ, а Бурко, а Канко| 

Петровичи Вараводина и поведили передъ нами. Ижъ они за доз|воленьемъ мар-
шалка нашого, державцы мстиславъского, князя Василя| Анъдреевича Полубенъ-
ского купли собе у боярина мстиславъского| Богдана Корсаковича Ожога село его 
отчизное у Сохонъне наймя Миха|левъское за певную суму пенезей. На што тот 
Богдан Корсаковичъ Ожогъ| и листъ свой имъ далъ, в которомъ такъ ся описал, ижъ 
ани онъ| самъ, ни жона, ни дети, ни ближние его в тое село ничымъ ся уступо|вати 
не мели. Который же они лист ихъ продажный перед нами ука|зывали и били намъ 
чоломъ, абыхъмо ласку нашу г(о)с(по)д(а)ръскую вчинили| и дали имъ на то нашъ 
лист, и тую куплю ихъ листомъ нашымъ на веч|ность имъ потвердили. 

А такъ мы, того листу ихъ купъчого огле|давъшы и бачечы в томъ прозбу ихъ 
быти слушную, з ласки нашое г(о)с(по)д(а)ръ|ское на чоломъбите ихъ то вчинили, 
тую куплю ихъ потвердили и тым| листомъ нашымъ имъ потвержаем навечност. 

Мают они и ихъ жоны,| дети и потомъки ихъ тое село в Сохонове Ми-
халевъсксое, купълю| свою, держати и того вживати со всимъ по тому, яко 
ся| тое село Михалевъское в собе мает, и водъле листу своего купъчого.| А 
нам с того службу земъскую служити они мают. 

И на то есьмо| тымъ бояром мстиславъскимъ Уласу, а Борку, а Канъку 
Петровичом| дали сес нашъ лист под нашою печатю. 
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П[и]санъ у Вильни, подъ лет(о) Бож(его) нарож(еня)| 1546, м(е)с(я)ца 
августъ 29 день, инъдикт 4.| || [185адв. (158адв.)] 

РДАСА. Ф. 389. Воп. 1. Адз. зах. 30. Л. 185. Копія канца ХVІ ст. Правапіс адаптаваны. 
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ВІЗІТЫ ЗАСЛАЎСКАЙ УНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ 
ПРААБРАЖЭННЯ ГАСПОДНЯГА ЗА 1681, 1792 гг. 

Упершыню ў навуковы ўжытак уводзяцца два дакументы, якія дазваля-
юць прасачыць моманты гісторыі Заслаўскай уніяцкай царквы Праабражэння 
Гасподняга1. Гэта візіты2 уніяцкіх цэркваў за 1681 і 1792 гг. Справы захоўва-
юцца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў фондзе «Мінская ду-
хоўная кансісторыя» (№ 136). Гэты фонд налічвае каля 43 тыс. адзінак заха-
вання, згрупаваных у 21 вопіс, якія можна ўмоўна падзяліць на 2 групы. Яго 
матэрыялы — гэта каштоўная крыніца па гісторыі рэлігіі, архітэктуры і раз-
віцці грамадскіх адносін у Беларусі канца XVIII — пачатку XX ст. 

Важнай крыніцай звестак аб ролі жывапісу і скульптуры, іх узаема-
сувязі ў беларускім храме, гісторыі самой святыні, мясцовых парафій з’яў-
ляюцца інвентарныя вопісы («візіты»), якія складаліся ў час перыядычных 
аглядаў царкоўнай маёмасці рэвізорамі-візітатарамі ад біскупаў. 

Фонд уключае збор указаў Сінода, мінскага архіепіскапа, справазда-
чы аб стане благачыній, цэркваў і кляштараў, дакументы аб далучэнні ў 
праваслаўе асоб іншага веравызнання, аб узаемаадносінах дзяржавы і па-
нуючай рэлігіі з уніятамі і рыма-каталікамі, аб дабрачыннай дзейнасці 
царквы, адкрыцці царкоўнапрыходскіх школ, выданні духоўных часопі-
саў, будаўніцтве, рамонце, асвячэнні цэркваў, наданні духавенству зямлі, 
налажэнні епітыміі, аб інвентарах цэркваў і кляштараў, метрычных кнігах 
цэркваў. Акрамя гэтых дакументаў у фондзе захоўваюцца дакументы 
Кіеўскай, Пераяслаўскай і Слуцкай кансісторый за 1792—1793 гг. 
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Першая група — вопісы № 1—7, 12, 14 — уключае пратаколы пася-
джэнняў, рэестры дакументаў, справы кансісторыі. Аб’ём гэтых вопісаў — 
40,4 тыс. адзінак спраў. Другая група — вопісы № 10, 11, 13, 15—23 — мет-
рычныя кнігі цэркваў. Аб’ём гэтых вопісаў складае 2,4 тыс. адзінак спраў. Во-
піс № 1, у якім знаходзяцца публікуемыя дакументы, складаецца з 7 тамоў. 

Справа «Візіты цэркваў Наваградскай, Менскай, Бабруйскай, Бары-
саўскай, Нясвіжскай, Клецкай, Лагойскай, Цырынскай, Даўгінаўскай і За-
вілейскай пратапопій за 1681 г.» мае 107 аркушаў3. У канцы XX ст. зроб-
лена яе рэстаўрацыя. З правага боку тэксту справы ёсць калонкі, уверсе 
якіх напісана: «Cerkwi» («цэрквы»), «Duszy» («душы»). У дачыненні візі-
ты Заслаўскай царквы ў іх нічога не пазначана. На адвароце ўнізе першага 
аркуша ёсць дата «2.09.1681». З другога па трэці аркуш апісаны цэрквы 
Мінскай пратапопіі. Далей ідзе візіт царквы ў Тарасаве (цяпер знаходзіцца 
ў Ждановіцкім с/с Мінскай вобл. Мінскага р-на) у маёнтку пана Хаткевіча 
(л. 3адв.). Далей ідзе візіт Заслаўскай царквы. 

Справа «Візіты цэркваў Мінскага павета за 1792—1793 гг.» мае ты-
тульны ліст, дзе на польскай мове напісана: «Akta wizity generalney surroga-
ciy y dekanatu Mińskiego roku 1792 1 maia sporządzone» («Акта візіты гене-
ральнай сурагацыі і дэканата Мінскага, учыненая 1792 года 1 мая»)4. Пер-
шай звізітаванай была Насілаўская* грэка-уніяцкая царква Праабражэння 
Гасподняга (л. 4—5). У той жа дзень (1.05.1792) была звізітавана Хажоў-
ская**  царква пад тытулам святога Юрыя Пакутніка (л. 5адв.—6адв.). На на-
ступны дзень святар прыбыў з візітам да Краснасельскай***  святыні пад ты-
тулам святога Іллі Прарока (л. 6адв.—9). 4 мая 1792 г. была звізітавана 
Ушанская****  царква пад тытулам святога Іллі Прарока (л. 9—10), 5 мая — 
Дуброўская*****  царква пад тытулам Раства Найсвяцейшай Панны Марыі 
(л. 10—11) і, нарэшце, 6 мая святар прыбыў да Заслаўскай уніяцкай царквы 
Праабражэння Гасподняга (л. 11—13). Апошняй звізітаванай царквой у гэ-

                                                           
*  Цяпер знаходзіцца ў Цюрлёўскім с/с Мінскай вобл. Маладзечанскага 

р-на. 
**   Цяпер в. Хажова, цэнтр Хажоўскага с/с Мінскай вобл. Маладзечан-

скага р-на. 
***   Цяпер в. Краснае, цэнтр Красненскага с/с Мінскай вобл. Маладзечан-

скага р-на. 
****   Цяпер знаходзіцца ў Красненскім с/с Мінскай вобл. Маладзечанскага 

р-на. 
*****   Цяпер знаходзіцца ў Аляхновіцкім с/с Мінскай вобл., Маладзечанскага 

р-на. 
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тай справе з’яўляецца Вякоўская******  царква пад тытулам святога Яна 
(10.02.1793). На апошнім 108-м аркушы гэтай справы ёсць надпіс: «Te akta 
ze są wernie spisane przycijesnioney pie/częci własney podpisem ręki stwier-
dzam / X. Izajasz Szulakiewicz ZSBW opat Koadjater Poll[oc]ki / wizytatar 
G[eneralney] Surr[ogaciy] Mins[kiey] y Poleskiey / Stefan Potapowicz / Wizyty 
Generalney Sur[rogaciy] Min[skiey] i Pol[eskiey] Pisarz» з пячаткай абата зако-
на святога Базыля, Вялікага каад’ютара полацкага візітатара генеральнай 
сурагацыі Мінскай і Палескай Ізаяша Шулякевіча. Пячатка ўяўляе сабой 
круглы сургучовы адбітак (дыяметрам 24 мм). У цэнтры яго на рэнесанса-
вым шчыце выява герба «Ляліва». На версе шчыта шляхецкая карона з 5 
паўлінавымі пёрамі пад святарскім капелюшом з шасцю кутасамі на шну-
рах. Уверсе каля шчыта з левага боку — пастараль (посах), а з правага — 
карона. Пад шчытом замацаваны роўна бакавы крыжык. 

Дакументы, якія падаюцца ніжэй, напісаны на жаўтаватай папе-
ры з філігранямі. Папера, на якой напісаны візіты уніяцкіх цэркваў за 
1681 г., зроблена на Слонімскай паперні. Паводле Э. Лаўцявічуса, 
такія ж філіграні сустракаюцца пад 1677 г.5 На паперы, на якой на-
пісаны візіты 1792—1793 гг., — філігрань з аднаго боку ліста ў вы-
глядзе літар «БОФАУ», на другім баку лічбы «1790». Гэта значыць, 
што папера зроблена ў Расіі на фабрыцы Аляксандра Угрумава Мас-
коўскай губерні Багародскай акругі. Паводле С. А. Клепікава, такія ж 
філіграні сустракаюцца пад 1781—1791 гг.6 

У дакументах сустракаюцца скарачэнні: Dom: (дом, дамы), G-ne, 
G-llney (генеральны, генеральнай), IB (Яснавяльможны), IW: (Іх Вяль-
можны ці Вялебны), Jms (Яго міласці), Metr: (мітрапаліт), Nayśw. (Най-
свяцейшы), Przewe: (Прывялебны), Ru (Год), So, SS. (Святы, Святыя), W. 
(Вялебны), W. O. (Вялебны айцец), Wiel: (Вяльможны), W-dztwie (ваявод-
ства), W-dy (ваяводы), WoXaLito (Вялікае княства Літоўскае), Xa (ксёндз), 
P: X: (Прывялебны ксёндз) WX. (Вяльможны ксёндз). 

У 1619 г. Мікалай Янавіч Глябовіч, на той час ваявода смаленскі і 
спадчыннік Заслаўя, пабудаваў у мястэчку на каменным невысокім пад-
мурку драўляную царкву Праабражэння Гасподняга. Царква час ад часу 
атрымлівала розныя падараванні. Пачатковы фундуш Заслаўская уніяцкая 
царква, як сведчаць архіўныя крыніцы, атрымала ад князёў Сапегаў7. У 
1681 г. Казімір Ян Сапега падараваў яе святару фундуш на бровар і млын. 
Паводле фундушу 13.05.1681 г. Заслаўскаму брацтву Праабражэння Гас-

                                                           
******   Цяпер не існуе, парафія знаходзілася на ўсходзе сучаснага Дзяржын-

скага р-на. 
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подняга было дазволена тры разы на год варыць мёд і гандляваць ім без 
усялякай перашкоды. Юры Станіслаў Сапега, вялікі стольнік ВКЛ, даруе 
царкве фундушы з сенажацямі ў вёсцы Мацках8. 29.06.1727 г. маршалак 
ВКЛ Аляксандр Павел Сапега пацвярджае вышэйшыя наданні, а таксама 
ахвяруе Заслаўскай уніяцкай царкве Праабражэння Гасподняга тры валокі 
зямлі з двума падданымі, сенажаць і грунт, званы «Стэльмахоўшчына»9. 
Так, з цягам часу фундуш Заслаўскай уніякай царквы стаў налічваць 240 
моргаў* зямлі, куды ўваходзілі пашня, сенажаць, агароды, пляц пад будаў-
ніцтва плябанскіх будынкаў. Святар меў свой дом і гаспадарку10. 

У межах Заслаўскай парафіі знаходзіліся чатыры капліцы: у вёс-
цы Шапавалы — пад тытулам Узлажэння Прачыстай Ружы, у вёсцы 
Вязыні — святога Юрыя, у засценку Чахаўшчына (Чайкаўшчына) — 
святога Мікалая і вёсцы Мацках — на могілках старая драўляная 
святых Кузьмы і Дзям’яна11. 

На пачатку XIX ст. Заслаўская царква прыйшла ў заняпад. Гэты факт 
адлюстраваны ў рапарце асэсара Літоўскай грэка-уніяцкай духоўнай 
кансісторыі ў Мінскую рымска-каталіцкую кансісторыю ад 8.04.1832 г. 
Рапартуючы разам з «заседателем Гущою обозрели Заславскую греко-
унияцкую церковь и, найдя её совсем ветхою и угрожающую подением, 
запретили входить в оную»12. Пасля гэтага царква не ўзнаўлялася. 

Пры публікацыі дакументаў выкарыстаны наступныя правілы: радкі 
тэксту захаваны, прозвішчы, імёны і геаграфічныя назвы напісаны з вялікай 
літары, знакі прыпынку расстаўлены па сучасных правілах пунктуацыі. 
Абазначэнне нумара ліста ў дакуменце даецца ў квадратных дужках. Назвы 
некаторых вёсак, якія ўваходзілі ў склад Заслаўскай уніяцкай парафіі ў той 
час, сёння не захаваліся. Гэта — Маляўшчына, Швалі, Вознаўшчына, Кар-
чавая Буя, Каленкі, Чайкаўшчына, Сяледчыкі, Гарновічы, Харлоўшчына, 
Загор’е, Лафаровічы. У тэксце ў лацінскіх словах літара «q» напісана як «g», 
таму пры перадачы дакумента яна не змянялася. Крэскаваныя літары «ł, Ŝ, ś, 
ą, ę» і інш. транскрыбіраваны, як у арыгінале, таксама, як і вялікія літары 
пасля косак. Адпаведна не выпраўляліся і такія словы, як «ctyry, tam extra 
guani, cum reguisitis» і інш. Транскрыбіраванне дакументаў было выканана з 
захаваннем тагачасных асаблівасцяў арыгінала. 

                                                           
*  Зямельная мера. Морг складаўся з 3 квадратных шнуроў (300 квадратных 
прутоў = 16 875 квадратным локцям = 1 452 квадратным сажням = 0,605 дзе-
сяціны), г. зн. 0,661 га. 
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Пераклад даецца па сучасных археаграфічных правілах. Тэкст 
падзелены на абзацы, без вызначэння нумара ліста ў дакуменце. На-
селеныя пункты маюць у перакладзе сучасныя тапанімічныя назвы.  

Візітa Заслаўскай уніяцкай царквы Праабражэння Гасподняга за 1681 г. 
[л. 3адв.] 

W Zasławiu w maіętnosci Jаsnie Wiel: Jms Pan Woiewody Połόckiego Wie-
lebny Ociec Вobr trzyma cerkiew załozenia Przemieninia Panskiego. 

Venerabile na ołtarzu w pusce cynowey* stoi. Tuwalen dwie stare barzo, kielich 
srebny s patynią**  y lyzeczką, wozduszkow dwa małych, wielki W. Oica. krzyz srebny 
do pocałowania. Na obrazie Naswięts[e]y Pany tabliczek niewielkich cztyry*** , kora-
łow prawdziwych drobnych sznurow dwa, paciorki czarne zdiękami zawianemi sznur 
ieden, krzyzikow***  dwa srebnych, zasłonka czerwona kitayczana. Apрerat аdamaszko-
wy barszczowy bez stuły i naręczakow, drugi buratikowy takze***  bez stuły i naręcza-
kow. Antependium czerwona buratikowa. Tuwalen na drugich ołtarzach сztyry. Сhust-
ka jedwabiem czerwonym szyta. Chorągew cztyry. Alba tkacka, 

[л. 4] 

lichtarzow mosiądzowych pięc. Na dzwonnicy dzwonow cztyry, do sygnowania jeden. 
Zasłonka kitayczana. Na obrazie Swiętego Spasa tabliczka cynowana. Kadzilnica mosią-
dzowa. Krzyz do procesiey tuwalnią okryty. Funduszu niepokazał. Gruntu do tey сerkwi 
włok dwie. Рlacow dwa. Іeden, na kturym poddany wielebnеgo оyca, a drugi pustuie 
poddany odszed precz. Placow siedm, naktyrych plebania wielebnego Oyca. Budynki. 
Izba biała wielka s komorą y sie[nmi]. Piekarnia na przeciwku. W sieniach swiatelka 
bokowa. Stary budynek. Izba biała, obory porządne, swiren, gumno odrynek trzy. Parafia. 
Miasteczko Zasławie, Wies***  Windzielew, Wiekszyczy, Pietryszki, Kryczki, Lipienow, 
Sieleczyki, Horoszki, Sukowicze, Prudziszcz, Woroszyły, Zacharycze, Słobotka. 

Tenze W. O.: Zasławski cerkiew drugo trzyma We wsi Wiazuni, w maięt-
nosci Jasnie Wiel. Jms Pana Starosty Zmuyckiego, załozenia Jerzego Swiętego. Do 
ktorą cerkwi zadnego niemasz aparamętu y gruntu.  

НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 42042. Л. 3адв.—4.  

Пераклад 
У Заслаўі ў маёмасці Ясна Вяльможнага Яго міласці пана ваяводы Полац-

кага Вялебны айцец Бобр трымае заснаваную царкву Праабражэння Гасподняга. 
Святыя дары стаяць на алтары ў дараносіцы валавянай. Абрусы два вельмі 

старыя, простыя, келіх срэбны з дыскасам і лыжачкай, ваздушкаў два малых, Вя-
лебнага айца крыж срэбны да цалавання. На абразе Найсвяцейшай Панны таблі-
чак невялікіх чатыры, каралаў сапраўдных дробных шнуры два, пацеркі чорныя 

                                                           
*  На версе слова напісана «NB», што значыць «звярні ўвагу». 
**   На версе слова напісана «gwiazda», што значыць «зорка». 
***   Так у тэксце. 
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з «падзякамі» шнур адзін, крыжыкаў срэбных два, заслона чырвоная кітайчатая. 
Арнат адамашкавы баршчовы без епітракілі і поручаў, другі бурачковы таксама 
без епітракілі і поручаў. Антэпендыум чырвоны бурачковы. Абрусоў на іншых 
алтарах чатыры, хустка чырвоным ядвабем вышываная. Харугваў чатыры. Альба 
тканая, падсвечнікаў мядзяных пяць. На званіцы чатыры званы, да абвяшчэння 
адзін. Заслона кітайчатая. На абразе Святога Збаўцы таблічка, волавам пакрытая. 
Кадзільніца медная. Крыж да працэсіі ручніком накрыты. 

Фундушу не прадставіў. Грунтаў да гэтай царквы валок* дзве. Пляцаў 
два. Адзін, на якім падданы Вялебнага айца, а другі пустуе — падданы сы-
шоў. Пляцаў сем, на якіх плябанія Вялебнага айца.  

Будынкі. Хата белая вялікая з каморай і сенямі. Пякарня насупраць. У сенях 
святліца бакавая. Стары будынак. Хата белая, аборы, свіран, гумно, адрынак тры. 

Парафія. Мястэчка Заслаўе, вёскі Вендзелава** , Векшыцы** , Пятрыш-
кі** , Крычкі** , Ліпяні** , Сялец*** , Гарошкі*** , Сукавічы*** , Прудзішча*** , Ва-
рашылы** , Захарычы** , Слабада*** . 

Гэты ж Вялебны айцец Заслаўскі трымае другую царкву ў вёсцы Вя-
зані**** , у маёмасці Ясна Вяльможнага Іх міласці пана старосты Жмуйцкага, 
пад назвай Святога Юрыя. Да гэтай царквы няма ніякіх начынняў і грунту. 

Візіта Заслаўскай уніяцкай царквы Праабражэння Гасподняга за 1792 г. 
[л. 11] 

Inwentarz parochij Zasławskiey pod tytułem Przemienienia Pańskiego w W-dztwie 
Surrogacyi i Dekanacie Minskim, w Kollacyi powieczney IW PrzeŜdzieckich w 
doŜywotney Dzierzawie IW: Mostowskich Kaszttellanow Raciońskich, w czasie Wizyty 
G-llney Kanoniczney za instrumentem IWo Rostockiego Arcy Biskupa Kijowskiego, 
Halickiego i Całey Rusi Metropolity Ru 1792 Meca Maja 6 Dnia VS*****  sporządzony. 

Wszedłszy******  do Cerkwi Sanctissimum w Cyboryum gradusowym stolarskiey 
roboty malowanym zamczystym w puszce srebrney tam extra guani******  intus pozłacaney 

[л. 11адв.] 

pozłacaney z wierzchem, krzyŜykiem i Passyiką pozłacanemi waŜąca lotow 17 na 
korрorale asservatur. 

Ołtarze 
Ołtarz wielki stolarskiey roboty na optykę malowany z obrazem Spasytela, na 

którym korona srebrna z trzema kamykami waŜy lotow 9, wotow srebrnych 14, 
waŜące lotow 30 za zasłonką kitaykową niebieską. Na mensie antemis IWo Hrebnic-
                                                           
*  Зямельны надзел роўны 21,36 га. 
**   Цяпер знаходзіцца ў Пятрышкаўскім с/с Мінскай вобл. Мінскага р-на. 
***   Цяпер знаходзіцца ў Лашанскім с/с Мінскай вобл. Мінскага р-на. 
****   Цяпер в. Вязынка Мінскага р-на. 
*****   «VS» азначае, што дата падаецца па старым стылі. 
******  Так у тэксце. 
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kiego Metropolity. Tuwalni dwie: iedna szwabska z falbą kartunową, druga tkacka i 
obrus, poduszka pod mszał materialna w paski, nakrywadełko sukienne czerwone. 
Lichtarzy malowanych drewnianych par 3. Lichtarzy cynowych stołowych par 3, 
waŜą funtow 5 i lot 1. KrzyŜ z Passyą drewniany malowany. Za nim obraz Nayśw. 
Maryi Panny Częstochowskiey z szkłem, przy antepedium obicia perskie. 

Drugi ołtarz z obrazem Nayśw. Maryi Panny, na którym koron srebrnych 2, waŜą 
lotow 10 y сwierć. Korali sznurkow 15. Bisiur sznurkow 11 z zausznicą, Szata dzew-
niana pod srebrem i złotem malarskim za zasłonką iedwabną z brzegami wyszywane-
mi. Na mensie tuwalni 3 tkackie, z nich iedna wyszywana antemis Iwielm: Szeptyckie-
go Metropolity, poduszka włоczkowa pod mszał, nakrywadełko sukienne czerwone. 
KrzyŜ drewniany z Passyą malowany. Lichtarzy drеwnianych malowanych par 2. 
Antepedium* na płutnie suknem wybiane z wyrazem imie Marya, Jezus. 

Trzeci Ołtarz So Mikołaia za zasłonką gredyturową białą. Na mensie tuwalni 
3 tkackich, z nich iedna wyszywana w kwiaty. Lichtarzy par 2. Krucyfix drewnia-
ny z Passyą cynową, poduszka włoczkowa pod mszał. Nakrywadełko sukienne 
czerwone, antepedium* płocienne dnuzkowe. Оbydwa obrazy w ramach śnicers-
kiey roboty, ieden obok obrazami, drugi carskiemi wrotami ozdobione. 

Srebro, Cyna, ŚpiŜ 
Kielich srebrny z pateną into pozłacany od lotow 34 waŜący. Drugi takoŜ z 

рateną takoŜ intus pozłocisty waŜy grzywnę 1 i Lotow 15. Trzeci z pateną srebrny 
intus pozłocisty waŜy grzywnę 1 y lotow 11. Monstracya z sedesem z promienia-
mi y Melchisedekiem częścią pozłacana waŜy grzywien 4 y lotow 3. Waskulum 
mosięŜne po wierchu wyzłacane, ze spodu i wierch ze srzodka pobielana. ŁyŜyca 
srebrna wazące* lotow 9. ŁyŜyć srebrnych ołtarzowych dwie, waŜą lotow dwa. 
КrzyŜ srebrny do pocałowania we srzedzinie z drzewem waŜy grzywien 3, lotow 
11. Аmpułek cynowych starych para bez tacy waŜą lotow 23. Mirnica cynowa, 
trybularz mosięŜny, dzwonkow ałtarzowych 4. Lótka blaszana, szczypce 1. 

Apparaty 
Apparatow 8. Іeden sztofowy w kwiaty na dnie koloru niebieskiego fręzelką iedwabną 

obłoŜony cum reguisitis*, drugi gredyturowy na dnie białym w kwiaty czarne ze wszystkim 
porządkiem, 3ci rolowy biały z kołnierzem haftowanym* na dnie kafowym kompaneczką 
srebrną obłoŜonym ze wszystkim, 4ty atłasowy czerwony, 5ty dymy angielskiey w paski, 
6sty drojetowy czarny cum reguisitis*, 7my kamlatowy czarny z narakwicami i stułą, 8smy 
adamaszkowy niebieski z stułą i narakwicami odmiennemi. Alb z humerałami szwabskich 
dwie: iedna z szeroką koruną, druga z węŜszą* z falbami podłoŜonemi tkackich z korunkami 
i humerałami dwie. KomŜa szwabska z korunami iedna, tkackich bez korun 4. Korporałow 
6. Puryfikaterzow 6. Tuwalni w szufladzie 3. Baldachim pułatłasowy w paski z frenzelką 
włoczkową. Umbrakulum takieŜ. Gwiazda orderowa. 

Xięgi 

                                                           
*  Так у тэксце. 
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Mszał Wilenskiey edycyi, drugi mały. Ewangelia polska z naukami. Połus-
taw 1 stary. Trebnik 1 y inne księgi do naboŜenstwa własciwe, kapłańskie. Metry-
ki chrzstow, szlubow y pogrzebow od Ru 1749 do ninieyszey daty znaydują się. 

Apparencya рrocessyonalna 
Ołtarzyk ponoŜny* stolarskiey roboty malowany z obrazem Nayśw. Maryi 

Panny. Na nim koronka srebrna, szata z mędzy białey, korali sznurkow 5. Bisiur 
sznurkow 6. Z drugiey strony Spasytela. Оba za zasłonkami staremi gazowemi. 
Chorągwi w róŜnych kołorach 3. KrzyŜow processyonalnych 2. Całun sukienny 

[л. 12] 

Sukienny płótnem podszyty. 
Sama сerkiew brusowana, gontami kryta. Z dwóma kopułami o krzyŜach Ŝełaz-

nych. Z dwóma zakrystyami. Drzwiami potroynemi na zawiasach Ŝelaznych. Z chorem 
y drzwiami duŜemi podwoynemi futrowanemi. Za zasuwą i faciatą przednią sygnatur-
ka w srzedniey kopule. Okien 10. W zakrystyi kapłańskiey mensa do ubierania się z 
trzema szufladami. Przy oknie para okiennic drewnianych. Prezbiterium balasami odłą-
czone. Balasami teŜ cerkiew do połowy tanicami nastolona y cegłami wymoszczona. 
Konfessyonałow dwa stolarskiey roboty: ieden z amboną malowany, drugi biały. Ta 
cerkiew sumptem i gorliwym staraniem Przewe: Xa Bazylego Weryhi Dziekana Ihu-
meńskiego iest zabudowana. Cmentarz nie oparkaniony, na nim w słupach dzwonow 3. 

Parochia 
Miasteczko Zasław. Domow 45. Wieś. Zacharycze. Dom: 12. Kirsze. Dom: 13 

Szabniki. Dom: 12. Uhły, Kryłowo i Woroszyły. Dom: 6. Krzywosioło. Dom: 8. 
DawŜany. Dom: 19. Woznowszczyzna, Marjaiewszczyzna. Dom: 4. Wiekszyce. Domow 
14. Wiendzielowo. Domow 10. Pietryszki. Dom: 8. Kryczki. Dom: 8. Szwale. Dom: 14. 
Horoszki. Dom: 3. Nowoszyno. Dom: 16. Karczarwaha Buja. Dom: 3. Chmielowka. 
Dom: 18. Nowodwoszczyzna, Kaleńki, Czarniawszczyzna. Dom: 15. Szepawały. Dom: 
13. Czaykowszczyzna, Krynica, Haiszcze. Dom: 9. Hornowicze. Dom: 12. Sieledczyki. 
Dom: 14. Lipieniowo. Dom: 22. Szczoki. Domow 3. Szczerbiny. Dom: 7. Zbarewicze. 
Dom: 2. ŁomŜyn. Dom: 14. Deynarowicze. Dom: 8. Macki. Dom: 15. Bouble, 
Charłowszczyzna. Dom: 4. Sielec. Dom: 6. Browki. Dom: 3. Sukowicze. Dom: 25. 
Sielawszczyzna. Dom 1. Sajowszczyzna. Dom: 4. Słoboda. Dom: 18. Prudziszcze. Dom: 
10. Łafarowicze. Dom: 16. Łabenszczyzna. Dom: 6. Zahorze. Dom: 14. Dziczki. Dom: 3. 
Niedreska. Dom: 18. Łoszany. Dom: 10. In universum domow wszystkich 485, a w nich 
męszczyzn 803, chłopcow 666, kobiet 817, dziewcząt 655, w ogule oboiey рłci 2941. 

Kaplice 
Pierwsza w Wiazyniu pod tytułem So Jerzego. Z bierwion rąbiona stara. Dranicami 

kryta. Pod kopułką o krzyŜu Ŝelaznym w którey dzwon. Drzwi na zawiasach zelaznych z 
zamkiem wnętrznym. Ołtarz stolarskiey roboty malowany z obrazem protekcyi Maryi 
Panny za zasłonkami parą kitaykowemi i kartunową. Na mensie tuwalni 2. Antemis* IWo 
Kiszki Metropoll: kielich z pateną cynowy mały. Apparat sukienny czerwony cum 
reguisitis*. Krucyfix z passyą mosięŜną. Lichtarzy drewnianych par 2, dzwonek ołtarzowy 
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1, alba z humerałem tkacka, pasek, korporał, puryfikaterzow 2. Drugi ołtarz stolarskiey 
roboty malowany z obrazem So Jerzego, na którym wotum srebrne 1. Na mensie tuwal-
nia. Lichtarzy drewnianych para. Innych obrazow 5. Chorągwi 2. KrzyŜ processyonalny 
malowany. Cmentarz nieoparkaniony. Mszał Supraślskiey edycyi. 

Druga w zaścianku CzaykowszczyŜnie. Z bierwion rąbiona, gontami kryta. Pod 
kopułą o krzyŜu Ŝełaznym, w ktorey dzwon mierny, pod Tytułem So Mikołaja. Drzwi 
na zawiasach z zaszczepką i probojami. Ołtarz stolarskiey roboty malowany z obrazem 
Nayś. Panny. Na nim koron srebrnych 2. Wotum srebrne za zasłonkami kitaykowemi. 
Obok ołtarze z obrazami So Tadeusza i So Mikołaja. Na nim korona srebrna za zasłon-
ką kitaykową. Na mensie tuwalni 3 аntemis* IWo Wołodkowicza Metropolity. KrzyŜ 
cynowy z Passyią i dwóma osobami, drugi do pocałowania cynowy. Lichtarzy cyno-
wych stołowych para, drewnianych malowanych par 3. Kielich z pateną cynowy mały. 
ŁyŜeczka prezmentalowa. Apparat kitayczany zielony cum reguisitis*. Drugi sukenny 
stary sine reguisitis*. Alba z humerałem tkacka, pasek. Korporał. Puryfikaterzow 2. 
Dzwonek ołtarzowy. Ołtarzyk ponośny stolarskiey roboty malowany. Chorągwi 3. 
KrzyŜ processyonalny z Passyą. Mszał Poczajowskiey edycyi Całun sukienny. 
Cmentarz nie oparkaniony. Dzwonnica o czterech słupach. W niey dzwon mierny. 

Trzecia we wsi Mackach brusowana nowa, gontami kryta. Pod kopułą wyniosłą 
na przedzie o krzyŜach dwóch Ŝelaznych. Drzwi podwoyne na zawiasach potroynych: 
iedne za zasuwą, drugie z zamkiem wnętrznym. Oltarz śnicerskiey roboty we dwie 

[л. 12адв.] 

we dwie kondygnacye z obrazem SS. Kozmy i Damjana. Pod tytułem tymŜe. Za zasłonką 
harusową w górze obraz S. Tróycy. Na mensie tuwalni 2. Antemis* IWo Horbackiego 
Biskupa Pińskiego. Obok ołtarzyki dwa z obrazami SS. Apostołow Piotra i Pawła, drugi 
So Jerzego. Kielich z pateną srebrny intus pozłocisty. Apparat pułatłasowy w paski z 
galonikiem szychowym białym cum reguisitis*. Alba z humerałem tkacka. Pasek, korpo-
rał, puryfikaterzow 2. Stuła atłasowa Ŝółta. Ałtarzy pobocznych malowanych 2. Ieden 
protekcyi Maryi Panny za zasłonką sukienną, drugi So Antoniego za zasłonką harusową. 
Na mensach po tuwalni iedney. Mszałik prazniczny, dzwonkow ołtarzowych 2. W kopule 
sygnaturka. Cmentarz oparkaniony. Na nim dzwonica brusowana, gontami kryta. Dzwon 
duŜy ieden, drugi mały. Рrzy teyŜe kaplicy szpital, gumno, gruntu włoka iedna. In vim 
którey mieysca paroch z naboŜeństwem pięć razy do roku dojeŜdza*, jako in sesonat 
dokument pod Rm 1721 Meca Marca 20 D: w grodzie Min: aktykowany. 

Czwarta we wsi Szapowałach z bierwion rąbiona. Dranicami kryta. Рod kopułą o 
krzyŜu Ŝelaznym nastolowana. Drzwi na zawiasach Ŝelaznych z zamkiem wnętrznym. 
Ołtarz stolarskiey roboty małowany z obrazem Nays: Panny za zasłonką kitaykową 
czerwoną, drugą harusową. Na mensie tuwalni 2. Antemis* IWo Wołodkowicza Metro-
pol: Antepedium druczkowe КrzyŜ z passyą mosięŜny. Lichtarzy cynowych stołowych 
para, drewnianych para. Apparat kamlotowy w paski czerwony cum reguisitis. Alba z 
humerałem kuŜelna. Pasek. Korporałow 2. Puryfikaterz. Mszał praŜniczny. Dzwonek 
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ołtarzowy, drugi w widłach zawieszony. Mogily nie oparkanione. TaŜ kaplica pod 
tytułem połoŜenyia czestnyia Ryzy. Z kaplic dwóch starych opadłych a ta za miastecz-
kiem stojących, w Zasławiu i drugiey w Wiazynie, jakie są mobilia. Оbrazy, do 
aktualney Cerkwi pod Regestrem przenieść X. рaroch obowiązanym jest. 

Bractwo przy cerkwi aktualney Zasławskiey pod tytułem Рrzemienie nia Pań-
skiego przy wolnosći funduszow utrzymuie się, którzy z kollekty i składek swych 
apparencyą processyonalną utrzymują, xięgę przychodow i roschodow mają 

Dokumenta 
Vigore Funduszow autentycznych in archivo Metropolitano et per Extractum przy 

cerkwi naydującychsię. 1mo pod Rm 1681 od IWo Jerzego hrabi Sapiehi Stolnika Wo Xa Lito 
Starosty Mereckiego. 2do pod Rm 1709 od IWo Stanisława hrabi Sapiehi W-dy Trockiego. 
3tio od IWo Alexandra Pawła Sapiehi Marszałka Wo Xa Lito pod Rm 1727 Meca Junij 29 
Dnia potwierdzaiący powyzsze nadania, w których exprimitur włok 3 we trzy zmiany z 
placami w mieście nayduiącemi się: 1mo za rzeczką Czernicą na wygonie w obrembie 
plebania z ogrodami i wszelkim zabudowaniem domowym i gumiennym zabudowana. 
TamŜe sianoŜęć aŜ do ogrodow. Grunta połowe orome z zaroślami trzebieŜami sianoŜętne-
mi, muroŜnemi i błotnemi tak się w sobie mają iako i całego miasteczka osady w zmianach: 
Pierwszy poletek nazwany Hołubowszczyzna zaczynający się od gościńca Mińskiego, a 
kończy się wpieraiąc do granicy Sieleckiey. Druga zmiana nazywającasię Borowa od rzeki 
Świsłoczy, wpiera do stawow Czernica zwanego. Trzecia zmiana od stawu Świsłocz 
zwanego zaczyna się a kończy się przy gruntach Dominikańskich. Przydatek do tych 
gruntow nazwany Zascianek* odtegoŜ stawu Swisłocz zwanego zaczynający się a kończący 
się przy tych Ŝe gruntach Dominikańskich. Drugi zaścianek nad rzeką Czernicą z puszczą i 
sianoŜęcią. Przydatki sianoŜęcne. Pierwszy nad rzeką Czernicą Wołoszczyzna nazwany. 
Drugi nad rzeką Świsłoczą uroczyszczem morgi między morgami mieyskiemi. Trzecia 
włoka gruntu we wsi Nowoszynie we trzy zmiany. Іdąca pościeńnie 

[л. 13] 

pościeńnie szerokością i długością z zaroślami, trzebieŜami sianoŜętnemi, muroŜnemi i błot-
nemi tak się w sobie mają iako i całey osady wsi Nowoszyna. W powyŜszych nadaniach 
wyraŜa się wolność, wręb do puszczy. Mliwo bez miarki we młynach Zasławskich. Na tych 
gruntach poddaństwo zabudowane 1mo w samym miasteczku Janko Brek. Syn Hryszko 
Ŝonaty, drugi syn Symon trzyma gruntu puł włoki pomiędzy mieyskiemi. Plac w mieście. 
Ma wołow 2, koni 2. Pańszczyzny dni 2 męszczyzna, trzeci kobieta. Drugi Wasil Brek Ŝona-
ty. Ma brata Jaśkę, synow dwóch Andrzeja i Lukasza. Wołow 2, koń 2. Gruntu puł włocza i 
plac w mieście. Pańszczyzna równa pierwszego. Trzeci Hryszko Brek Ŝonaty. Ma braci 
dwóch Maxima i Michała dorodnych. Woły 2, koni 1. Gruntu puł włoki i plac przy plebanij. 
Pańszczyzna takaŜ. Czwarty w Nowoszynie Ignacy Brek z synami Piotrem, Jakubem i Teo-
dorem nie Ŝonatemi. Gruntu trzyma puł włoki. Wołow 2, koni 2. Placi czynszu 36. SłuŜby w 
rok męszczyzna i kobieta po dni sześć, z czym kaŜą, miod połowiczny oddaie. Przy wsi 
Nowoszynie obręb gruntu Horką zwany z sianoŜęcią na wozow dwadzieścia. Ci wszyscy 
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podymne podług taryffy opłacaią: oraz posługi do cerkwi, osobliwie czasu festow odbywaią. 
Do gruntow cerkiewnych vigore nadania pod Rm 1709 pozyskał P:X: Paroch sianoŜęć Stel-
machowszczyzna zwana, od IXa plebana łacińskiego a gruntu puł włocza do tąd ode dworu 
uzyskać niemoŜe. Przy tey cerkwi wizyty G-une i inwentarze takie się nayduią idem pod 
rokiem 1725, i 1730, i 1743, i 1749, i 1773, i 1774, i 1784m. 

Rezydencya 
Izba biała z komorą, piec kaflany kafowy z kominkiem. Okien 4. Drzwi dwoje na 

zawiasach Ŝelaznych z klamkami. W tyle alkierz*. Рrzez sień piekarnia z piecem gospodars-
kim. Okno większe iedne, małych 3. Ten budynek dranicami kryty, w roku 1783. Zbudowa-
ny kosztem parocha. Chlewow dwa, staynia, warzywnia z sionkami, browar z laznią, przy 
nim studnia. Nad rzeczką Czernicą izba biała z sienią i staienką, gumno z osiecią, odryn 2. 
Ta budowla częścią płotem, częścią parkanem ogrodzona z bramą zamczystą. Swirnow 
dwa. Z wyŜ wyraŜonych budynkow, ieden tylko swiron jest dawnieyszego parocha. 

Oratorium dla odległości Cerkwi wraz za іzbą białą przy wiedzy Konsys-
torza Metr: Mińskiego jest poświęczona. 

Aktualnym tey сerkwi рarochem P. X. Bazyli Weryha Dziekan Ihumeński 
prezentowany od IWo Przezdzieckiego Podkanclerzego WX Lit: w Roku 1762 Meca 
Iulij 22 Dnia wyordynowany 1760 Dnia 16 Januar: na рrowizyią сerkwi Zasławskiey 
installowany od IWo Hrebnickiego Metropolity w Ru 1762 Meca Iunij 23 Dnia VS. 
Do tey Ŝe сerkwi koadjutorem jest WX. Alexander Weryha cum futura sukcessione* 
prezentowany 1786 Ru Meca Februar: 13 Dnia od IW IPani Anny z XiąŜąt Radziwił-
łow Przezdzieckiey Starościney Mińskiey, Wyordynowany od IWo Horbackiego Bis-
kupa Pińskiego i Turowskiego 1786 Ru Meca Marca 25 Dnia V. S. 

Nayprzewielebnieyszy wizytator generalny surrogacyi Mińskiey y Poleskiey dopeł-
niając urząd wizitatora сerkiew zwizytował. Cerkiewny sprzęt przeyrzał. I ten w nieubo-
gim składzie a w lepszym uporządkowaniu znalazł. Parocha i iego Koadjutora dopełniają-
cych obowiązki dostregłszy* i lud pastwie ich powierzony chrześciańskich prawideł wiado-
mym, w dalszy czas równą pilność i dbałość zalecił mocą ninieyszego wyroku. 

НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41245. Л. 11—13. 

Пераклад 
Інвентар парафіі Заслаўскай пад тытулам Праабражэння Гасподняга ў павеце, 

сурагацыі і дэканаце Мінскім у каляцыі**  Яснавяльможных Пшаздзецкіх у пажыц-
цёвай арэндзе Яснавяльможных Мастоўскіх кашталянаў Рацёньскіх, падчас гене-
ральнага кананічнага візіту за інвентаром Яснавяльможнага Растоцкага, архібіску-
па Кіеўскага, Галіцкага і ўсёй Русі мітрапаліта 1792 года 6 мая складзены. 

Увайшоўшы ў царкву, святыя дары ў даразахоўніцы яруснай, сталяр-
скай работы, фарбаванай, што зачыняецца на замок. У дараносіцы, срэбнай 
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асобам на свой погляд. Вотчыннікі гэтыя называліся «kolatorowie», а іх 
права на раздачы парафій — «kolatorstwo». 
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звонку і ў сярэдзіне пазалочанай з накрыўкай, крыжык з распятым Хрыстом 
пазалочаны, якія важаць лотаў***  17, на карпарале захоўваюцца. 

Алтары 
Алтар вялікі сталярскай работы, на аб’ёмнае фарбаваны, з абразом Збаў-

цы, на якім карона срэбная з трыма каменьчыкамі важыць лотаў 9, вотаў срэб-
ных 14, важаць лотаў 30, за блакітнай кітайчанай заслонай. На мэнсе* антымінс 
Яговяльможнага Грабніцкага, мітрапаліта. Абрусоў два: адзін швабскі са збор-
кай паркалёвай, другі тканы і абрус, падушка з матэрыі ў палоскі пад імшал, 
пакроў суконны чырвоны. Падсвечнікаў фарбаваных драўляных 3 пары. Пад-
свечнікаў валавяных настольных 3 пары, важаць фунтаў**  5 і лотаў 1. Распяцце 
драўлянае фарбаванае. За ім абраз Найсвяцейшай Панны Марыі Чэнстахоўскай 
са шклом, пры антэпендыуме персідскія абіўкі. 

Другі алтар з абразом Найсвяцейшай Марыі Панны, на якім карон срэбных 2, 
важаць лотаў 10 і чвэрць. Каралевых шнуроў 15. Бісерных шнуроў 11 з завушніцай. 
Шата драўляная пад срэбрам і золатам малярскім за заслонай шоўкавай з краямі вы-
шыванымі. На мэнсе абрусоў 3 тканых, з іх адзін вышываны, антымінс Яснавяль-
можнага Шаптыцкага, мітрапаліта, падушка вязаная пад імшал, пакроў суконны 
чырвоны. Распяцце драўлянае фарбаванае. Падсвечнікаў драўляных фарбаваных па-
ры 2. Антэпендыум з палатна суконнага, на якім выбіты імёны: Марыя, Езус. 

Трэці алтар Св. Мікалая за заслонай ядвабнаю белай. На мэнсе абрусы 3 
тканыя, з іх адзін вышываны ў кветкі. Падсвечнікаў пары 2. Распяцце драўлянае 
з валавянай постаццю ўкрыжаванага Хрыста, падушка вязаная пад імшал. Пак-
роў суконны чырвоны, антэпендыум з палатна донкавага. Абодва абразы ў рамах 
разьбярскай работы, адзін каля абразоў, другі царскай брамай упрыгожаны. 

Срэбра, волава, медзь 
Келіх срэбны з дыскасам, пышна пазалочаны, каля лотаў 34 важыць. Другі так-

сама з дыскасам, гэтак жа ў сярэдзіне пазалочаны, важыць 1 грыўню і лотаў 15. Трэці 
з дыскасам срэбны, у сярэдзіне пазалочаны, важыць грыўню 1 і лотаў 11. Манстран-
цыя са святыняй з промнямі і Мельхісэдэкам, часткова пазалочаная, важыць грыўняў 
4 і лотаў 3. Васкулум мядзяны, звонку пазалочаны, знізу і ў сярэдзіне верх пабелены. 
Лыжыца срэбная, важыць лотаў 9. Лыжыц срэбных алтарных дзве, важаць лотаў два. 
Крыж срэбны да цалавання ў сярэдзіне з дрэва, важыць грыўняў 3, лотаў 11. Ампулак 
мядзяных старых пара без падносікаў, важаць лотаў 23. Мірніца мядзяная, кадзіль-
ніца мядзяная, званочкаў алтарных 4. Лодка бляшаная, шчыпцы 1. 

Касцёльныя рэчы 
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Прыладаў 8. Адзін штафовы ў кветкі на тле блакітны, кантам шаўковым 
аздоблены абапал з усімі рэчамі, другі ядвабны, на тле белы ў чорныя кветкі з 
усімі рэчамі, трэці ралёвы белы з каўняром вышываным, на тле кававы, шну-
рочкам срэбным абапал абшыты, чацвёрты атласны чырвоны, пяты цёмна-
шэры ангельскі ў палосы, шосты драетовы чорны з усімі рэчамі, сёмы баркáна-
вы чорны з поручамі і епетракіллю, восьмы адамашкавы блакітны з епет-
ракіллю і поручамі, якія здымаюцца. Альбаў з гумераламі швабскіх дзве: адна 
з шырокімі карункамі, другая меншая з фальбонамі падложанымі, тканымі, з 
карункамі і гумераламі дзве. Комжа швабская з карункамі адна, тканых без ка-
рункаў 4. Карпаралаў 6. Пурыфікатараў 6. Абрусоў у шуфлядзе 3. Балдахін 
паўатласны ў палосы з махрамі вязанымі. Умбракулум такі ж. Зорка ардэровая. 

Кнігі 
Імшал Віленскага выдання, другі малы. Евангелле на польскай мове з навука-

мі. Паўустаў 1 стары. Трэбнік 1 і іншыя кнігі да набажэнства, святарскія. Метрыкі 
хростаў, шлюбаў і пахаванняў ад 1749 года да сённяшняй даты захоўваюцца. 

Рэчы да працэсіі 
Алтарык пераносны сталярскай працы, фарбаваны, з абразом Найсвя-

цейшай Марыі Панны. На ім каронка срэбная, шаты з медзі белай, каралавых 
шнуроў 5. Бісерных шнуроў 6. З другога боку Збаўца. Абодва за заслонамі 
старымі марлевымі. Харугвы розных колераў 3. Крыжоў працэсіянальных 2. 
Плашчаніца суконная, палатном падшытая. 

Сама царква з бруса, крытая гонтам. З двума купаламі і крыжамі жалез-
нымі. З дзвюма закрысціямі. Дзверы патройныя на завесах жалезных. З хорамі і 
дзвярыма вялікімі падвойнымі абітымі. За засовай і пярэдняй сценкай сігнатурка 
ў сярэднім купале. Вокан 10. У закрысціі святарскай стол для апранання з трыма 
шуфлядамі. Каля вакна пара драўляных ваконніц. Празбітэрый балясінамі аддзе-
лены. Гэта царква да паловы танікамі засцеленая і цэглай вымашчаная. Спавя-
дальніц дзве сталярскай працы: адна з амбонам фарбаваным, другая белая. Гэтая 
царква коштам і руплівай стараннасцю Правялебнага ксяндза Базыля Вярыгі, дэ-
кана Ігуменскага, збудавана. Могілкі неагароджаныя, дзе на слупах звонаў 3. 

Парафія 
Мястэчка Заслаўе. Дамоў 45. Вёскі. Захарычы*. Дам. 12. Кіршы*. 

Дам. 13. Шубнікі*. Дам. 12. Вуглы** , Крылава****  і Варашылы*** . Дам. 6. Кры-
вое Сяло*** . Дам. 8. Даўжаны*** . Дам. 19. Вознаўшчына, Маляўшчына. Дам. 4. 
Векшыцы*** . Дам. 14. Вендзелава*** . Дам. 10. Пятрышкі*

** . Дам. 8. Крычкі*
** . 

Дам. 8. Швалі. Дам. 14. Гарошкі*** . Дам. 3. Навашыно*** . Дам. 16. Карчавая 

                                                           
*  Цяпер знаходзіцца ў Пятрышкаўскім с/с Мінскай вобл. Мінскага р-на. 
**   Цяпер знаходзіцца ў Юзуфоўскім с/с Мінскай вобл. Мінскага р-на. 
***   Цяпер знаходзіцца ў Лашанскім с/с Мінскай вобл. Мінскага р-на. 
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Буя. Дам. 3. Хмелеўка*** . Дам. 18. Навадворшчына**** , Каленкі, Чарняўшчы-
на*** . Дам. 15. Шапавалы***** . Дам. 13. Чайкаўшчына, Крыніца*** *** *** , Гаішча****** . 
Дам. 9. Гарновічы. Дам. 12. Сяледчыкі. Дам. 14. Ліпяні*

** . Дам. 22. Шчокі*
** . Дам. 3. 

Шчарбіны*** *** *** . Дам. 7. Збаравічы******* . Дам. 2. Ломшына*** *** *** . Дам. 14. Дзійнарові-
чы*** *** *** . Дам. 8. Мацкі*

** *** *** . Дам. 15. Боўблі*
** *** *** , Харлоўшчына. Дам. 4. Сялец*** *** *** . Дам. 6. 

Браўкі*
** *** *** . Дам. 3. Сукавічы*** *** *** . Дам. 25. Сяляўшчына*** *** *** . Дам. 1. Саеўшчына*** *** *** . 

Дам. 4. Слабада*** *** *** . Дам. 18. Прудзішча*** *** *** . Дам. 10. Лафаровічы. Дам. 16. Лабенш-
чына*** *** *** . Дам. 6. Загор’е. Дам. 14. Дзічкі*

** . Дам. 3. Недраска*** . Дам. 18. Лашаны*** *** *** . 
Дам. 10. Агульна складзеных дамоў усіх 485, у іх мужчын 803, хлопцаў 666, жан-
чын 817, дзевак 655, усяго абодвух палоў 2941. 

Капліцы 
Першая ў Вязынцы пад тытулам Св. Юрыя. З бярвенняў зробленая, старая. 

Дранкай крытая. На купале крыж жалезны і звон. Дзверы на завесах жалезных з зам-
ком унутраным. Алтар сталярскай работы, фарбаваны з абразом Апекі Панны Марыі 
за парай кітайчатых і набіваных фіранак. На мэнсе абрусоў 2. Антымінс Яснавялеб-
нага Кішкі, мітрапаліта, келіх з дыскасам алавяным малым. Арнат суконны чырвоны 
з усімі рэчамі. Распяцце мядзянае. Падсвечнікаў драўляных дзве пары, званок алтар-
ны 1, альба з гумералам тканая, пояс, карпарал, пурыфікатараў 2. Другі алтар сталяр-
скай работы, фарбаваны, з абразом Св. Юрыя, на якім вотум срэбны 1. На мэнсе аб-
рус. Пара драўляных падсвечнікаў. Іншых абразоў 5. Харугваў 2. Крыж пра-
цэсіянальны, фарбаваны. Могілкі неагароджаныя. Імшал Супрасльскага выдання. 

Другая капліца пад тытулам Св. Мікалая ў засценку Чайкаўшчына. З бярвенняў 
зробленая, гонтам крытая. На купале з крыжам жалезным сярэдні звон. Дзверы на за-
весах з зашчэпкай і прабоем. Алтар сталярскай работы, фарбаваны, з абразом Найс-
вяцейшай Панны. На ім карон срэбных 2. Вотум за заслонамі кітайчатымі. Абапал 
алтары з абразамі Св. Тадэвуша і Св. Мікалая. На ім карона срэбная за заслонай 
кітайчатай. На мэнсе абрусоў 3, антымінс Яснавялебнага Валадковіча, мітрапаліта. 
Крыж алавяны з постаццю ўкрыжаванага Хрыста і дзвюма асобамі, другі алавяны да 
цалавання. Пара настольных мядзяных падсвечнікаў, драўляных, фарбаваных пары 3. 
Келіх з дыскасам мядзяным малы. Лыжfчка празменталовая. Арнат кітайчаты зялёны 
з усімі рэчамі. Другі суконны, стары, без некаторых рэчаў. Альба з гумералам тканая, 
пояс. Карпарал. Пурыфікатараў 2. Званок алтарны. Алтарык пераносны сталярскай 
работы, фарбаваны. Харугваў 3. Крыж працэсіянальны з укрыжаваным Хрыстом. 
Імшал Пачаеўскага выдання. Плашчаніца суконная. Могілкі неагароджаныя. Званіца 
на чатырох слупах. У ёй сярэдніх памераў звон. 

Трэцяя ў вёсцы Мацках брусаваная новая, гонтам крытая. Над фасадам купал 
з двума жалезнымі крыжамі. Дзверы падвойныя на завесах трайных: адзін за засо-
вай, другі з замком унутраным. Алтар сталярскай работы двух’ярусны з абразамі 
                                                           
****   Цяпер знаходзіцца ў Гаранскім с/с Мінскай вобл. Мінскага р-на. 
*****   Цяпер знаходзіцца ў Ракаўскім с/с Мінскай вобл. Валожынскага р-на. 
******   Цяпер знаходзіцца ў Хацежынскім с/с Мінскай вобл. Мінскага р-на. 
*******   Цяпер знаходзіцца ў Рагаўскім сельсавеце Мінскай вобл. Мінскага р-на. 
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Св. Кузьмы і Дзям’яна. Пад тым жа тытулам. За гаруснай********  заслонай наверсе 
абраз Св. Троіцы. На мэнсе абрусоў 2, антымінс Яснавялебнага Гарбацкага, біскупа 
Пінскага. Абапал два алтарыкі з абразамі Святых апосталаў Пятра і Паўла, другі 
Св. Юрыя. Келіх з дыскасам срэбны, у сярэдзіне пазалочаны. Арнат паўатласны ў 
палосы з галуном мішурным белым з усімі рэчамі. Альба з гумералам тканая. Пояс, 
карпарал, пурыфікатараў 2. Стула атласная жоўтая. Алтароў бакавых фарбаваных 
2. Адзін Апекі Марыі Панны за заслонай суконнай, другі Св. Антонія за заслонай 
гаруснай. На мэнсах па адным абрусе. Імшалік святочны, званкоў алтарных 2. У 
купале сігнатурка. Могілкі агароджаныя. На іх званіца з бруса, гонтам крытая. Звон 
вялікі адзін, другі малы. Пры гэтай капліцы шпіталь, гумно, грунту валока* адна. 
Да яе парох з набажэнствам пяць разоў на год прыязджае, паводле дакумента ад 
20.03.1721 года, актыкаванага ў Мінскім гродскім судзе. 

Чацвёртая ў вёсцы Шапавалах з бярвенняў збудаваная. Дранкай крытая. На ку-
пале крыж жалезны. Дзверы на завесах жалезных з замком унутраным. Алтар сталяр-
скай работы, фарбаваны, з абразом Найсвяцейшай Панны за заслонай кітайчатай 
чырвонай, другая гарусная. На мэнсе абрусоў 2, антымінс Яснавялебнага Валад-
ковіча, мітрапаліта. Антэпедыум дручковы. Распяцце мядзянае. Падсвечнікаў мядзя-
ных настольных пара, драўляных пара. Апарат камлёвы ў палосы чырвоныя з усімі 
рэчамі. Альба з гумералам карункавая. Паясок. Карпаралаў 2. Пурыфікатар. Імшал 
святочны. Званок алтарны, другі на вільчаку падвешаны. Могілкі неагароджаныя. Гэ-
тая капліца пад тытулам Узлажэння Прачыстай Ружы. З капліц дзвюх старых, абва-
леных, што за мястэчкам знаходзяцца, у Заслаўі і другая ў Вязыні, якія можна пера-
несці, абразы да гэтай царквы пад рэестрам перанесці ксёндз парох павінны. 

Брацтва пры царкве гэтай Заслаўскай пад тытулам Праабражэння Гас-
подняга за вольнасцю фундушаў утрымліваюцца, якое з ахвяравання і склад-
чыны сваёй рэчы працэсіянальныя захоўвае, кнігі прыбытку і расходу мае. 

Дакументы 
Згодна з фундушамі аўтэнтычнымі ў архіве мітрапаліцкім паводле запісаў пры 

царкве знаходзяцца. 1-ы пад 1681 годам Яснавяльможнага Юрыя графа Сапегі, 
стольніка ВКЛ, старосты Мярэцкага. 2-і пад 1709 годам ад Яснавяльможнага Стані-
слава графа Сапегі, ваяводы Троцкага. 3-і ад Яснавяльможнага Аляксандра Паўла 
Сапегі, маршалка ВКЛ, пад 1727 годам 29 чэрвеня, што пацвярджае вышэйшыя на-
данні, у якіх 3 валокі ў тры надзелы з пляцамі ў мястэчку знаходзяцца. 1-ы за ракой 
Чарніцай на выгане ў межах плябаніі з агародамі і ўсёй забудовай хатняй і гуменнай 
пабудаванай. Там жа сенажаць аж да агародаў. Грунту палова пад пашню з зарасні-
камі выкарчаванымі, сенажатнымі, мурожнымі і балотнымі, таксама ў сабе маюць, як 
і ўсяго мястэчка ў надзелах: першы палетак, званы Галубоўшчынай, пачынаецца ад 
гасцінца Мінскага, а заканчваецца шчыльна да мяжы Сялецкай. Другі надзел, званы 
Баровы, ад ракі Свіслачы, мяжуе са ставам Чарніца. Трэці надзел пачынаецца ад ста-

                                                           
********   Гарус — тонкая шарсцяная тканіна. 
* Адзінка памера зямлі роўная 21 га. 
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ва, званага Свіслач, а заканчваецца пры грунтах дамініканскіх. Дадатак да гэтых 
грунтаў, званы Засценкам, ад гэтага става, званага Свіслач, пачынаецца, а заканчва-
ецца пры гэтых жа дамініканскіх грунтах. Другі засценак над ракой Чарніцай з пуш-
чай і сенажаццю. Дадаткі сенажатныя. Першы над ракой Чарніцай, Валошчынай зва-
ны. Другі над ракой Свіслаччу урочышчам моргі паміж маргамі местачковымі. Трэ-
цяя валока зямлі грунту ў вёсцы Навашыно ў тры надзелы. Ідзе ўздоўж шырыні і 
даўжыні з зараснікамі, выкарчаванымі, сенажатнымі, мурожнымі і балотнымі, такса-
ма ў сабе мае, як і ўсю вёску Навашыно. У вышэйзгаданых надзелах, вольна дадзе-
ных, уступ да пушчы. Памол без меры ў млынах Заслаўскіх. 

На гэтых грунтах падданыя забудаваліся. 1-ы ў самім мястэчку, Янка Брэк. Сын 
Грышка жанаты, другі сын Сымон трымае грунту палову валокі сярод местачковых, 
пляц у мястэчку. Мае валоў 2, коней 2. Паншчына — 2 дні мужчына, трэці — жан-
чына. Другі, Васіль Брэк, жанаты. Мае брата Яську, двух сыноў Андрэя і Лукаша. 
Валоў 2, коней 2. Грунту палову валокі і пляц у мястэчку. Паншчына такая ж, як у 
першага. Трэці, Грышка Брэк, жанаты. Мае братоў двух родных Максіма і Міхала. 
Валоў 2, конь 1. Грунту палову валокі і пляц пры плябаніі. Паншчына такая ж. Чац-
вёрты ў Навашыно, Ігнаці Брэк, з сынамі Пятром, Якубам і Фёдарам, не жанатымі. 
Грунту трымае палову валокі. Валоў 2, коней 2. Плаціць чыншу 36. Службу адбыва-
юць мужчыны і жанчыны ў год па 6 дзён, з чым кожны мёд палавічны аддае. Пры 
вёсцы Навошына надзел грунту Горкай званы з сенажаццю на вазоў дваццаць. Гэтыя 
ўсе падымныя згодна тарыфу плацяць, акрамя таго, паслугі царкве, асабліва падчас 
святаў, аказваюць. Да грунтоў царкоўных згодна надання 1709 года даравана пароху 
сенажаць, Стэльмахоўшчынай званая, ад ксяндза пароха лацінскага, а грунту палова 
валокі да гэтага часу ад двара атрымаць не можа. Пры гэтай царкве генеральныя 
візіты і інвентары знаходзяцца пад 1725, 1730, 1743, 1749, 1773, 1774 і 1784 гадамі. 

Рэзідэнцыя 
Хата белая з каморай, печ кафляная колеру кавы з камінам. Вокнаў 4. Дзвя-

рэй двое на завесах жалезных з клямкамі. З тылу спіжарня. Праз сенцы пякарня з 
печкай гаспадарчай. Вакно вялікае адно, меншых 3. Гэты будынак дранкай кры-
ты, у годзе 1783 г. збудаваны. Збудаваны коштам пароха. Хлявоў два, стайня, ва-
рыўня з сенцамі, бровар з лазняй, пры ім студня. Над рэчкай Чарніцай хата белая 
з сенцамі і стайняй, гумно з асецямі, адрын 2. Гэтая забудова часткова плотам, 
часткова парканам агароджаная, з брамай, якая зачыняецца на замок. Свірнаў 
два. З усіх вышэйзгаданых будынкаў, толькі адзін свіран папярэдняга пароха. 

Араторыум дзеля адлегласці царквы адразу за хатай белай з ведама 
кансістора мітрапаліта Мінскага асвечаны. 

Цяперашні гэтай царквы парох ксёндз Базыль Вярыга, дэкан Ігуменскі паданы 
ад Яснавяльможнага Пшаздзецкага, падканцлера ВКЛ, у 1762 годзе месяца ліпеня 22 
дня ардынаваны ў 1760 годзе месяца студзеня 16 дня на правізію царквы Заслаўскай, 
інсталяваны ад Яснавяльможнага Грабніцкага, мітрапаліта, у 1762 годзе месяца чэр-
веня 23 дня. Да гэтай царквы каад’ютарам з’яўляецца ксёндз Аляксандар Вярыга, 
прэзентаваны ў 1786 годзе месяца лютага 13 дня ад Яснавяльможнай панны Ганны з 
князёў Радзівілаў Пшаздзецкіх, жонкі старосты Мінскага, ардынаваны ад Яснавяль-
можнага Гарбацкага, біскупа Пінскага і Тураўскага, 1786 года сакавіка 25 дня. 
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Найвялебны візітатар генеральнай сурагацыі Мінскай і Палескай, выконваю-
чы абавязкі візітатара, царкву звізітаваў. Царкоўныя рэчы агледзеў. І іх не ў заняд-
балым, а ў добрым стане знайшоў. Прыкмеціў, што парох і яго каад’ютар выкон-
ваюць абавязкі добра, і люд парафіяльны, ім даручаны, хрысціянскія абавязкі ве-
дае, у далейшы час пільнасць і дбаласць ухваліў моцай цяперашняга рашэння. 
 
1  НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41245, 42042. 
2  Візіта — (з лац. Visito — адведаць, глядзець, дапамагаць) — інвентар, адмысловае, 

планавае апісанне каталіцкіх і уніяцкіх устаноў, зробленае пад кіраўніцтвам спе-
цыяльнага чалавека — візітатара, якога прызначаў епіскап. У адрозненне ад 
інвентароў, дзе змяшчаюцца ў асноўным звесткі эканамічнага характару, у візітах 
асобная ўвага надаецца душпастарскай дзейнасці рэвізуемага святара. Адзначаюц-
ца колькасць парафіян, набажэнстваў, фэстаў, літургій за здароўе жывых і спачын 
памерлых фундатараў; інтэлектуальны, маральны і прафесійны ўзровень святароў, 
іх недахопы, ды загады аб ліквідацыі заўваг да наступнай візіты. Візіты былі дэ-
канскія і генеральныя. Існаваў спецыяльны інстытут візітатараў. 

3  НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 42042. 
4  Там жа. Спр. 41245. 
5  Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV—XVIII вв. Вильнюс, 1967. Філігрань № 3418. 
6  Клепиков С. А. Филиграни на бумаге русского производства XVІІІ — на-

чала XX века. М., 1978. Філігрань № 90. 
7  НГАБ. Ф. 136. Воп. 1. Спр. 41256. Л. 77адв. 
8  Там жа. Ф. 1727. Воп. 1. Спр. 16. Л. 191—192адв. 
9  Там жа. Ф. 1769. Воп. 1. Спр. 18. Л. 147—148адв. 
10  Там жа. Спр. 41256. Л. 80—80адв. 
11  Там жа. Л. 12—12адв. 
12  Там жа. Ф. 1781. Воп. 24. Спр. 547. Л. 306адв. 

Публікацыя А. А. Цвіркі і З. Л. Яцкевіча 
Я. К. Анішчанка 

Т. КАСЦЮШКА — ГЕНЕРАЛУ А. ХРУШЧОВУ: 
«ВЯРТАЮ ВАМ ВАШУ СЯМ’Ю» 

Ніжэй друкуюцца дакументы, якія сведчаць пра падзеі вайны, на 
якой, як вядома, дэвальвуюцца маральныя нормы і якасці людзей. 

Адзін з прапанаваных лістоў унікальны, таму што ў ім дыктатар 
паўстання 1794 г. Тадэвуш Касцюшка тлумачыць сваё разуменне ча-
лавечнасці, асабліва ў адносінах да палонных праціўніка. 

Лічыцца, што падчас паўстання 18 красавіка варшавяне захапілі 
ў палон каля 2 тыс. расейцаў1, а жыхары Вільна заняволілі 23 краса-
віка 2 135 расіян2. Сярод палонных у Варшаве апынулася і сям’я ге-
нерал-маёра Аляксея Іванавіча Хрушчова. Ён служыў пры штабе ба-
рона Івана Яўстаф’евіча Ферзена, які разам з прускімі войскамі пры-
ступіў 10 ліпеня да аблогі Варшавы перад яе штурмам3. Т. Касцюшка 
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ў гэты час займаўся абаронай сталіцы ў полі і перамясціўся разам 
абозам з Крулікаў (10 ліпеня) у Мокатава (5 жніўня). Дзесьці там або 
на шляху паміж імі ён чытаў ліст і пісаў адказ. 

Для характарыстыкі пачуццяў карэспандэнтаў будзе дарэчы прывесці 
словы таго ж І. Ферзена, які прызнаваў, што тутэйшыя сяляне далучаліся са 
зброяй у руках да паўстанцаў: «… поелику без всякой пощады делаются им 
обиды, притеснения, грабительства и тираническим и варварским образом 
даже убиваютца» расійскімі войскамі4. Не менш паказальна і тое, 
што А. В. Сувораў пасля жудаснага штурму Варшавы захапіў у палон 
29 500 чал., з якіх адпусціў на волю 24 5005. З публікуемых дакументаў 
відаць, што ў паўстанні 1794 г. ворагі ведалі розніцу паміж бацькоўскім 
клопатам і бязлітасным павадырствам вайсковымі масамі. 

Тэксты публікуемых дакументаў з французскай мовы пераклаў 
Лявон Казыра. 

№ 1 
Ліст генерала А. Хрушчова да Т. Касцюшкі 

19.06.1794 г. 
Васпане! 
Добра вядомы пачуцці кожнага прыстойнага, чэснага чалавека, і я радуюся, Вас-

пане, што ў гэтым маім звароце да Вас Вы ўбачыце дэмарш мужа і клапатлівага, 
чуллівага бацькі, які звяртаецца да асобы, што ведае і правілы гонару, і правілы вайны. 

Мае жонка і дзеці, якія ніколі не мелі ніякага дачынення да дзяржаўных 
спраў, выпадкова апынуліся ў Варшаве ў час рэвалюцыі. З вялікім задавальнен-
нем я даведаўся, што адносна іх не было дапушчана ніякай знявагі. Жанчыны і 
дзеці ў час ваенных дзеянняў застаюцца нейтральнымі асобамі. Парадаваўся я, 
Васпане, яшчэ і таму, што тыя ж гуманістычныя пачуцці падштурхнулі нашага 
генерал-маёра адразу ж пасля яго прыезду адправіць усю сям’ю Кёніга6, якая 
была ў нас. Вы зрабілі б вялікую ласку, калі б вярнулі мне маю сям’ю, бо Вы, як і 
я сам, добра ведаеце цану учынку, які выконваецца з пачуцця гонару, а лёс адной 
асобнай сям’ і не можа нанесці ніякай шкоды агульнаму ходу ваенных падзей. 

У добрай надзеі атрымаць у хуткім часе адказ, гонар маю. 
[подпісу няма] 

РДВГА. Ф. 467. Спр. 11. Л. 3. Копія. 

№ 2 
Адказ Т. Касцюшкі на ліст А. Хрушчова 

19.07.1794 г. 
Васпане! 
Атрымаў Ваш ліст і з задавальненнем чытаў, з якой справядлівасцю Вы 

ставіцеся да свайго народа і да самога паняцця чалавечнасці. У рэшце рэшт 

248 А. В. Пашкевіч, А. М. Чарнякевіч 
 

законы гуманізму і дазволяць паступова забыць пра варварскую вайну тыра-
наў, разбурэнні, разграбленні і пажары. 

Ваша жонка і дзеці апынуліся ў Варшаве таму, што лёс звычайных людзей, 
якія пакутуюць ад несправядлівых правадыроў, у тым і заключаецца, каб згла-
джваць іх злачынствы або загінуць ад іх капрызаў. Народ, даведзены да адчаю, 
гатовы ламаць аковы. А ў людзях, за якіх Вы просіце, гэты народ бачыць залож-
нікаў, сваіх суайчыннікаў, якія нясуць чужаземны дэспатызм, парушэнне правоў, 
знявагу чалавечай годнасці, раз’яднанне сем’яў і далёкія турмы, Аднак наша 
помства не пойдзе па такому шлуху і мы не будзем паўтараць Вашых рэпрэсій. 
Ваша жонка раскажа, як да яе адносіліся, з якой павагай мы ставіліся да чужога 
гора. Вы гаворыце мне пра гуманізм (чалавечнасць). Што ж, я вяртаю Вам вашу 
сям’ю. Дык ведайце гуманізм, адчуйце яго, Вы і ўсе вашыя! 

Маю гонар. 
[подпісу няма] 

РДВГА. Ф. 467. Спр. 11. Л. 3. Копія. 

 
1  Bauer K. Blaski i cienie insurekcyi Kosciuazkowskiej / Warsz., 1950. C. 100. 
2  Tokarz M. Insurekcja warszawska. Warsz., 1950. C. 255. 
3  Herbst S. Zdziejow wojskowych powstania Kosciuszkowskiego. 1794 roku. Warsz., 

1983. C. 344. 
4  РДВГА. Ф. ВПА. Спр. 269. Л. 331. 
5  РДВГА. Ф. 43. Спр. 85. Л. 68, 70, 72. 
6  Кёніг (Караль Станіслаў) — палкоўнік каралеўскіх уланаў, удзельнічаў у баях з 
корпусам А. В. Суворава пад Брэстам (Ціраспалем). Пры чытанні прозвішча ў 
арыгінале магчыма разумець таксама і як Кёпінг (Іяган Фёдаравіч), які быў 
капітанам артылерыі. (Заўвага рэд.) 

Публікацыя Я. К. Анішчанкі 
А. В. Пашкевіч, А. М. Чарнякевіч 

РАПАРТЫ Р. ЗЯМКЕВІЧА Ў II АДДЗЕЛ 
ГЕНЕРАЛЬНАГА ШТАБА ПОЛЬСКАГА ВОЙСКА ЗА 1922 г. 

Друкуемыя ніжэй дакументы ўзяты з фонду Цэнтральнага вайско-
вага архіва (ЦВА) ў Рэмбертаве (Польшча). Сярод дакументаў ЦВА па 
змесце і ступені канцэнтрацыі інфармацыі вылучаюцца матэрыялы 
польскай контрразведкі міжваеннага часу — ІІ аддзела Галоўнага ка-
мандавання, Генеральнага штаба і Міністэрства вайсковых спраў. Да-
кументы ЦВА з’яўляюцца крыніцай па вывучэнні беларускага руху ў 
пачатку XX ст. У прыватнасці, напісаны афіцэрамі II аддзела ў 1928 г. 
«Krotki zarys zagadnienia bialoruskiego» стаў адной з асноўных крыніц 
па гісторыі беларускага руху для цэлага пакалення даследчыкаў. 

Сярод дакументаў ЦВА (у фондах польскай контрразведкі) маюцца 
агульныя агляды гэтага руху і шматлікія справаздачы ІІ аддзела за пэўныя 
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перыяды часу (гадавыя, паўгадавыя, квартальныя, месячныя, штотыднёвыя 
і г. д.). Значны комплекс складаюць першасныя матэрыялы, на аснове якіх 
пасля складаліся абагульняючыя дакументы (даклады і рапарты розных ус-
таноў і службовых асоб, службовая і прыватная перапіска і інш.). Характэр-
най рысай пераважнай большасці матэрыялаў контрразведкі вылучаны да-
волі глыбокі аналіз агульнай сітуацыі і, што не менш істотна, грунтоўнае 
веданне фактычнага боку справы. Гэта апошняе ў значнай ступені дасягала-
ся за кошт выкарыстання шырокай сеткі інфарматараў, у т. л. з асяроддзя 
найбольш аўтарытэтных беларускіх палітыкаў. З найбольш вядомых інфар-
матараў дэфензівы можна ўзгадаць Я. Ладнова, Я. Міткевіча, В. Адамовіча 
(Дзергача). У сувязях з ІІ аддзелам знаходзіліся і іншыя беларускія дзеячы. 
Асабістыя данясенні многіх з іх з’яўляюцца адной з найбольш інфарма-
тыўных частак архіўных фондаў польскай разведкі міжваеннага часу. Матэ-
рыялы аднаго з інфарматараў — В. Адамовіча (Дзергача) былі ўведзены 
аўтарамі дадзенага артыкула ў навуковы зварот раней1. 

Ніжэй змешчаны дакументы яшчэ аднаго з інфарматараў польскай 
дэфензівы — піянера беларускага культурнага адраджэння Р. Зямкевіча. 

Рамуальд Зямкевіч — вядомы бібліяфіл, бібліёграф, публіцыст, гісторык 
беларускай літаратуры, краязнавец, перакладчык. Па прафесіі Р. Зямкевіч — 
інжынер-механік, нарадзіўся 7 лютага 1881 г. у Варшаве ў сям’і ўраджэнца 
Случчыны. Вучыўся ў Кіеве і Пецярбургу, аднак большую частку свайго 
жыцця правёў у Варшаве. У 1920-я гг. займаў кіруючую пасаду ў польскай 
Вышэйшай кантрольнай палаце. Сабраў унікальную бібліятэку беларускіх 
выданняў. У яго жонкі Л. Дунін-Баркоўскай захоўваўся архіў Беларускай са-
цыялістычнай грамады. Быў сябрам шматлікіх беларускіх асветніцкіх арга-
нізацый. Адзін з выкладчыкаў першых беларускіх настаўніцкіх курсаў у Мін-
ску ў канцы 1918 г. Пачынаючы з 1909 г. друкаваў літаратуразнаўчыя арты-
кулы ў «Нашай ніве», у т. л. апублікаваў невядомыя рукапісы М. Багдановіча, 
К. Каганца, Я. Лучыны. Аўтар навуковых прац «Адам Ганоры Кіркор (біяг-
рафічна-бібліяграфічны нарыс у 25-летнюю гадавіну смерці)» і «Ян Барш-
чэўскі, першы беларускі пісьменнік ХІХ стагоддзя» (абедзве выйшлі ў 1911 г. 
асобнымі брашурамі). Пазней друкаваўся па асветніцкай тэматыцы ў газетах 
«Вольная Беларусь», «Беларуская думка», «Беларусь», «Новае жыццё», часо-
пісах «Родныя гоні», «Калосься», зборніку «Заходняя Беларусь» і нават у 
1942—1943 гг. выступаў з сатырычнымі вершамі на старонках беластоцкай 
газеты «Новая дарога». У пачатку 1920-х гг. працаваў над кнігай па гісторыі 
партыі «Зялёны дуб»2 (паводле Н. І. Стужынскай3, Р. Зямкевіч з’яўляўся і сам 
сябрам гэтай арганізацыі) і арміі генерала С. Булак-Балаховіча4. Р. Зямкевіч 
вядомы і як палітычны дзеяч — у 1917 г. ён удзельнічаў у з’ездзе беларускіх 
нацыянальных арганізацый і І Усебеларускім з’ездзе ў Мінску. У міжваеннай 
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Польшчы праз яго адбывалася канспіратыўная сувязь паміж сябрамі Белару-
скага пасольскага клуба ў польскім парламенце і прадстаўнікамі з правінцыі. 

У публікацыю ўключаны рапарты, якія былі пададзены Р. Зямке-
вічам у лістападзе—снежні 1922 г., адразу пасля заканчэння паспяхо-
вых для беларусаў парламенцкіх выбараў. Большасць рапартаў звы-
чайна падпісваліся ім уласным прозвішчам, некаторыя — псеўданіма-
мі «Шэршань» і «Дземяновіч». Асноўным іх зместам з’яўляецца ха-
рактарыстыка беларускіх дзеячаў, якія былі выбраны ў парламент. 

Апрача публікуемых матэрыялаў у ЦВА аўтарамі дадзенага арты-
кула выяўлены яшчэ 23 рапарты Р. Зямкевіча ў II аддзел: 2 з іх адносяц-
ца да 1922 г., 19 — да 1923, па 1 — да 1924 і 1925 гг. У іх знайшлі адлю-
страванне многія закулісныя працэсы, якія адбываліся ўнутры бела-
рускіх арганізацый і не выносіліся на агульнае абмеркаванне. Р. Зямке-
віч дакладваў пра спробы ўплыву на заходнебеларускіх палітыкаў з боку 
савецкіх, літоўскіх і нямецкіх эмісараў, пра развіццё беларуска-ўкраінс-
кіх узаемадачыненняў, пра рознагалоссі ўнутры Беларускага пасольска-
га клуба і Беларускага нацыянальнага камітэта ў Вільні. Вельмі падра-
бязна канфідэнт II аддзела апісвае агульную атмасферу падчас правяд-
зення «працэсу 45-ці». Не засталіся па-за ўвагай і тыя агульныя настроі, 
якія панавалі ў той час сярод насельніцтва Заходняй Беларусі. 

Усе дакументы друкуюцца паводле рукапісных арыгіналаў, якія 
захоўваюцца ў ЦВА (фонд ІІ аддзела Генеральнага штаба Польскага 
войска, сігнатура I.303.4.2664, падтэчка 1, аркушы ў справе не пра-
нумараваны), у перакладзе на беларускую мову. Рапарт з кароткай 
характарыстыкай усіх беларускіх дэпутатаў у польскі парламент (да-
кумент № 2) не падпісаны і не датаваны. Аўтарства Р. Зямкевіча 
ўстаноўлена па почырку, дата прыблізна вызначана па змесце. Лісты 
публікуемых дакументаў у архіўнай справе не пранумараваны. 

№ 1 
Рапарт Рамуальда Зямкевіча ў ІІ аддзел Генеральнага штаба 

аб плане дзейнасці выбраных беларускіх дэпутатаў у польскі сейм 

Варшава 
24 лістапада 1922 г. 

У ІІ аддзел 
Генеральнага штаба 

Рапарт. 

Беларуская справа, якую збіраюцца закрануць у сейме толькі што вы-
браныя паслы-беларусы, выглядае на сённяшні дзень сур’ёзна. 

Паводле зусім пэўных і верагодных звестак, яны збіраюцца адразу ж за-
крануць у сейме наступныя справы: 
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1) Справа падкідвання на выбарчым участку (Вільня, вул. Віленская 12) 
пачка пракламацыяў Беларускага камуністычнага камітэта. Гэтую справу ўжо 
абскардзіў у віленскай паліцыі беларус Валэйша5. Гэтую аферу прыпісваюць 
ІІ аддзелу Генеральнага штаба або партыі «Зялёны дуб». 

2) Справа перашкодаў пры выбарах з боку польскай адміністрацыі, а таксама 
інтрыг і тэрору з боку ІІ аддзела Генеральнага штаба (у асобе ген. Балаховіча і яго 
жаўнераў, нанятым штабам у якасці баявых дружын) і яго функцыянераў. 

3) Справа «далучэння да Айчыны» Віленшчыны, а разам з ёю і Крэсаў, 
насуперак волі і жаданням насельніцтва, якое ў асноўнай сваёй масе як безу-
моўная мясцовая большасць праз ашуканства спіхаецца да ролі меншасці, не 
хацела ці, прынамсі, не хоча «польскага апякунства», якое так добра адчула 
ў перыяд 1919—1922 гадоў. Беларусы, безумоўна, байкатавалі сейм у Віль-
ні6, які, нягледзячы на гэта, насуперак беларуска-літоўскай большасці бяс-
праўна абвясціў рашэнне толькі нязначнай польскай меншасці. 

4) Справа зачыненых беларускіх школ насланымі з Усходняй Галічыны 
«выпрабаванымі дзеячамі»-паланізатарамі, якія планава размяшчаюцца адмі-
ністрацыяй Начальніка Пілсудскага, нібыта вялікага аматара Крэсаў і пры-
хільніка фразы «Вольныя з вольнымі, роўныя з роўнымі». 

5) Справа зачыненых і расколатых беларускіх спажывецкіх кааператы-
ваў, працуючы ў якіх беларуская інтэлігенцыя мела кавалак хлеба. Цяпер жа 
яна гэтага абсалютна пазбаўленая. 

6) Справа бязвінна зняволеных на працягу цэлых гадоў беларусаў, у 
апошні час вызваленых па прычыне абсалютнай адсутнасці віны. Пытанне 
кампенсацыі ім панесеных страт з бюджэту той дзяржавы, якая так легка-
думна і бяспраўна знішчае здароўе і маёмасць грамадзян. 

7) Справа беларускіх выданняў, пазачыняных за пісанне праўды, не-
прыемнай для прысланай польскай адміністрацыі. 

8) Справа планавых ашуканстваў у друку, прызначаных як для замежжа, 
так і для атуманьвання польскага грамадства. Да іх прылічваюцца фальшывы і 
тэндэнцыйны перапіс насельніцтва, фальшывыя карты нацыянальнага ста-
новішча на Крэсах, цэлы шэраг брашур, кніг і планаў з фальсіфікацыяй маё-
маснага стану і дзейнасці Крэсовай Стражы7. Усё гэта аж залішне выразна і 
дакладна нагадвае прускі гакатызм8, які ператварыўся ў Польшчы ў «польскі 
гакатызм», што талеруецца і фінансава падтрымоўваецца польскім урадам. 

9) Безумоўнае патрабаванне тэрытарыяльнай (у этнаграфічных межах) 
аўтаноміі Беларусі з асобным сеймам у Вільні, з прадстаўнікамі мясцовага 
насельніцтва, выбранымі на адміністрацыйныя пасады ў колькасна-працэнт-
ных суадносінах да ўсіх нацыянальнасцяў Крэсаў, а таксама безумоўнае вы-
даленне чужынцаў, асабліва галічан. 

Усе згаданыя тэзісы, захоўваючы ўсю іх яскравую задзірлівасць і на-
хабнасць, ніжэй падпісаны, стараўся правільна і дакладна скрышталізаваць і 
накрэсліць на аснове размоў з беларусамі. 
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У размовах беларусы сцвярджаюць, што нічога і нікога цяпер не баяц-
ца, у польскі сейм не вераць, a размаўляць будуць … з Лігай Нацый∗. 

Маё асабістае ўражанне, паводле добра мне вядомага невысокага інтэ-
лекту выбраных паслоў-беларусаў, якія зусім не адзначаюцца веданнем уся-
го беларускага пытання і свайго руху, такое, што тут поўным ходам дзей-
нічае чужы ўплыў, гэта значыць літоўскі, а можа, і схаваны нямецкі. З раз-
моў я пераканаўся, што кантакт з віленскімі літоўцамі цесны, але трэба было 
б праверыць, наколькі такі кантакт падтрымоўваецца з Коўнам, Берлінам і 
Мінскам. Па Вільні ходзяць пагалоскі, што ранейшы вораг беларускага руху 
пасол Васіль Рагуля9 быў пастаўлены на спіс па патрабаванні Мінска. 

Лічу, што па прычыне гэтых даволі пагражальных на будучыню наме-
раў пажадана было б звярнуць асабліва пільную ўвагу на асобу Антона Луц-
кевіча10 ў Вільні і пільна сачыць, хто і дзе з ім кантактуе, бо гэта можа даць 
каштоўны абцяжальны матэрыял. Тайныя агенты, якія сочаць у Вільні сёння, 
павінныя быць усе змененыя, бо беларусы іх залішне добра ведаюць. 

Беларускі камітэт у Варшаве11 (Шпітальная, 12) панове паслы выра-
шылі ўзяць у свае рукі і зрабіць там свой штаб і клуб. Трэба было б гэта так-
сама выкарыстаць і падумаць наконт плана. 

Лічу пажаданым, каб нехта цяпер паехаў у Вільню і зблізку прасачыў 
намеры паслоў-беларусаў перад іх прыездам у Варшаву, бо цяпер там без пе-
рапынку ідуць нарады і пасяджэнні. 

На заканчэнне сведчу, што за сапраўднасць пададзеных тут звестак без-
умоўна бяру на сябе поўную адказнасць. 

Еду ў Вільню з мэтай збору больш поўнай інфармацыі, рапарт паводле 
яе падам як мага хутчэй.  

Інж. Рамуальд Зямкевіч 

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) w Rembertowie, sygn. I.303.4.2664, 
podteczka 1. 

№ 2 
Рапарт Рамуальда Зямкевіча ў ІІ аддзел Генеральнага штаба 
з кароткімі характарыстыкамі дэпутатаў у сейм і сенат 

беларускай нацыянальнасці 

Варшава 
[лістапад 1922 г.] 

1. Кс. Адам Станкевіч12, сын селяніна з вёскі Арляняты Ашмянскага па-
вета. Стойкі, энергічны, свядомы барацьбіт, мае адукацыю Духоўнай ака-
дэміі ў Пецярбургу, вядомы як дзеяч, які адпольшчвае касцёл на Беларусі. 
Гэта лічаць ягонай заслугай, асабліва праваслаўныя. Быў і ёсць рэдактарам і 
кіраўніком антыпольскай народніцкай газеткі ў каталіцкім духу «Krynica»13. 
Належыць да партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі. 

                                                           
∗  Тут і далей падкрэсленні зроблены Р. Зямкевічам. — Рэд. 
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2. Міхал Кахановіч14, сын папа. Скончыў універсітэт у Харкаве, быў на-
стаўнікам гімназіі. Родам, здаецца, з Магілёўшчыны, хоць цяпер сцвярджае, што 
нарадзіўся ў Наваградскім ваяводстве. У Магілёве выдаваў выразна антыполь-
скія газеты: «Могилевские губернские ведомости» і «Могилевские епархиальные 
ведомости»15. Заўсёды быў маскалём, у 1918 годзе па-беларуску не мог яшчэ 
склеіць двух сказаў. Дзеля быту і кар’еры стаў беларусам, хоць і да цяперашняга 
часу па-беларуску гаворыць вельмі слаба. Зацяты вораг палякаў, інтрыган сярод 
беларусаў, беларусаў-каталікоў ненавідзіць. Быў дырэктарам Віленскай белару-
скай гімназіі, з гэтай пасады за інтрыгі і злоўжыванні з грашыма, атрыманымі з 
Ковенскай Літвы, паніжаны да звычайнага настаўніка. Літоўскі і нямецкі агент, 
увогуле агент кожнага, хто добра плаціць. Закончаны п’яніца. 

Сярэдніх здольнасцяў, слабы прамоўца. Сацыяліст-рэвалюцыянер. 
3. Фабіян Ярэміч16, родам з Віленшчыны, тэхнік. Літоўска-нямецкі 

агент. Часта ездзіў за мяжу па грошы. Па характару ўпарты і імпульсіўны. 
Сядзеў у турме за палітыку. Перакананы вораг палякаў. Сацыял-дэмакрат 
выразна бальшавіцкай афарбоўкі. 

4. Васіль Рагуля. Селянін, родам з Наваградскага ваяводства. Былы народ-
ны настаўнік. У 1917 годзе ў Мінску на з’ездзе настаўнікаў-беларусаў клеймаваў 
беларускі рух як польскую інтрыгу, прапагандуючы расейскія мову і нацыяналь-
насць. У 1917 г., у снежні, разганяў Усебеларускі кангрэс, выкрыкваючы: «Хай 
жыве бальшавізм!» У 1918 годзе разбіў і раскалоў беларускі з’езд у Смаленску. 
Незразумела, чаму такі антыбеларус і сапраўдны камуніст быў прыняты белару-
самі і пастаўлены імі на спіс. Ходзяць чуткі, што гэтага патрабавалі камуністы ў 
Мінску, абяцаючы фінансавую дапамогу для выбарчай агітацыі. Рагуля па-
беларуску не ведае ані слова, мае намер у сейме гаварыць толькі па-расейску. 
Вельмі верагодна, што гэта савецкі агент і схаваны камуніст. 

5. Браніслаў Тарашкевіч17, сын селяніна з Віленшчыны, дацэнт філалогіі Пе-
цярбургскага універсітэта. Выхаванне атрымаў у Вільні ў польскім духу. Чалавек 
вельмі слабога характару, заўсёды гатовы перакінуцца на бок таго, хто больш дасць. 
Быў на літоўскім утрыманні, падобна на тое, што выкарыстоўваў і польскую дэфензі-
ву. Неакрэсленых палітычных перакананняў. Аднак лічыцца сацыял-дэмакратам. 

6. Сымон Рак-Міхайлоўскі18, сын селяніна з-пад Радашковіч. Народны 
настаўнік. Разумовыя здольнасці пасрэдныя, затое нерастрачаная энергія. Гэ-
та ён арганізаваў у Мінску Беларускую вайсковую раду19 ў 1917 годзе, у 1918 
годзе за нямецкія грошы арганізаваў 10 месячныя настаўніцкія курсы. Быў 
рэдактарам газеты «Беларускае слова» ў Гродне20. У Барунах Ашмянскага 
павета адчыніў і кіраваў беларускай настаўніцкай семінарыяй, зачыненай 
уладамі ў 1921 годзе. Памяркоўных перакананняў, незалежны сацыяліст. 

7. Сяргей Баранаў21, сын начальніка турмы ў Гродне. Маскаль, народжа-
ны ў Гродне. Гімназійная адукацыя. Народны настаўнік. У 1920 годзе падчас 
акупацыі Гродна бальшавікамі быў бальшавіцкім камісарам з юрыдычнага 
аддзела. Здаецца, што з-за яго былі расстраляныя двое грамадзян-палякаў, якія 
засталіся ў фальварках. Баранаў быццам бы мог сваім меркаваннем да гэтага 
спрычыніцца. Быў зняволены ў 1920 і 1921 гг. у Гродне. Польскія ўлады ма-
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юць пра яго самае найгоршае меркаванне. Быў старшынёй Беларускай рады ў 
Гродне22. Па перакананнях сацыяліст-рэвалюцынер. Закончаны какаініст. 

8. Антон Аўсянік23, родам з Вілейскага павета. Адукацыя невядомая. Падае 
сябе як інжынера, але гэта несумненны падман, бо падчас вайны быў толькі кан-
торшчыкам у інжынера. Быў старшынёй Беларускай рады ў Бабруйску. Як ня-
мецкі агент, даносіў на Доўбар-Мусніцкага24, які загадаў Аўсяніка арыштаваць, 
аднак ён уцёк. Сябар вядомага нямецкага шпіёна з часоў акупацыі Мінска — Зу-
зэміля25. У 1919, 1920 i 1921 гадах прывозіў грошы, здаецца, толькі літоўскія, з 
Коўна на беларускія мэты. Вельмі небяспечная асоба. Сацыял-дэмакрат. 

9. Пятро Мятла26, селянін з-пад Дзісны. Народны настаўнік. Кааператар 
дэмакратычных перакананняў, беспартыйны. У беларускім руху малавядомы. 

10. Назарэўскі27. Маскаль. Уладальнік дома і сада ў Баранавічах. Толькі цяпер 
пачынае вучыцца размаўляць па-беларуску. Рэпутацыяй сярод сваіх братоў-маска-
лёў у Баранавічах карыстаецца не асабліва добрай. Кажуць пра яго: жулик, мазу-
рик28. Несумленны ў грашовых справах. У беларускім руху абсалютна невядомы. 

Здаецца, па перакананнях расейскі манархіст. 

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) w Rembertowie, sygn. I.303.4.2664, 
podteczka 1. 

№ 3 
Рапарт Рамуальда Зямкевіча ў ІІ аддзел Генеральнага штаба 
з характарыстыкай беларускага дэпутата Сяргея Баранава 

Варшава 
30 лістапада 1922 г. 

Сяргей Баранаў, беларускі пасол у сейм 
Сяргей Баранаў паходзіць з Гродзенскай зямлі. Як беларус выступіў у 1919 

годзе. Актыўна кантактаваў у 1919 i 1920 гадах з Коўнам, адкуль атрымоўваў 
грошы на супрацьпольскую агітацыю і куды нават у 1919 г. асабіста ездзіў. 

Беларускай мовай валодае вельмі слаба, што, аднак, не перашкодзіла 
яму стаць старшынёй Беларускага камітэта. 

Цікавую дзейнасць ён разгарнуў у 1920 г. Калі Гродна 19 ліпеня 1920 г. 
было ўзятае бальшавікамі, ён не хаваў сваёй радасці. На сходзе Беларускага 
камітэта ў садзе жаночага праваслаўнага манастыра ён востра сутыкнуўся з 
інж. Зямкевічам, які раіў яму быць асцярожным і не ўлазіць у бальшавіцкія 
справы, зазначаючы, што Гродна, якое знаходзіцца на самай этнаграфічнай 
мяжы Польшчы, можа быць адабранае, і тады ўлады прыціснуць супра-
цоўнікоў і прыхільнікаў Саветаў. Тады ён здзекліва выгукнуў: «Польская сво-
лач ужо ніколі не ўвідзіць Гродна!» Інжынера Зямкевіча ён пастаянна перасле-
даваў і высмейваў за ягонае паланафільства. Да бальшавікоў пайшоў добраах-
вотна, папрасіўшыся сам, і стаў камісарам прававога аддзела. Яму, здаецца, 
прыпісваюць віну за расстрэл двух грамадзян-палякаў, дробных сялян з-пад 
Гродна. Трэба дадаць, што з-за сваёй слабой дзейнасці і тупой галавы быў 
арыштаваны бальшавікамі. Вобыск, зроблены ў яго, паказаў, што ён з’яўля-
ецца старшынёй «Нацыянальнага» Беларускага камітэта. Так Баранава аддалі 
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Чразвычайцы разам з сакратаром гэтага самага камітэта Якавюком29. Пры 
ўцёках з Гродна бальшавікоў Чразвычайка забрала з сабой Баранава і Якавюка. 
Па дарозе, калі іх гналі пехатой, яны змаглі ўцячы і вярнуліся дахаты. 

Польскія ўлады арыштавалі абодвух і трымалі ў турме. Гэтыя ўлады, 
безумоўна, маюць больш матэрыялаў пра Баранава, які вельмі добра вядомы 
Гродну як вораг Польшчы.  

Дземяновіч 
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№ 4 
Рапарт Рамуальда Зямкевіча 

з характарыстыкай беларускага дэпутата Васіля Рагулі 

Варшава 
30 лістапада 1922 г. 

Дадзеныя пра беларускага пасла Васіля Рагулю  
Васіль Рагуля, б. народны настаўнік, родам з Наваградскага павета, у 

1917 годзе, адразу ж пасля рэвалюцыі, у выніку абвешчанай свабоды з’явіўся 
на з’езд настаўнікаў-беларусаў у Мінск у траўні месяцы. 

З’езд быў скліканы беларускімі дзеячамі, каб скансалідаваць беларускія 
сілы і распачаць энергічную нацыянальную працу ў новых, спрыяльных умовах. 

Гэты з’езд, аднак, праявіў няздольнасць да такой працы, бо ўсе гэтыя бе-
ларусы-настаўнікі, з малымі выключэннямі, аказаліся настолькі зрусіфікаваны-
мі, што іх варожыя адносіны да беларускага народа не давалі ніякай надзеі на 
працу ў арганізацыі, задуманай патрыётамі-нацыяналамі. Рагуля ў той час вы-
ступаў нечувана азартна і варожа ў дачыненні да беларускай ідэі. На Аркадзя 
Смоліча30 ён накінуўся, што той падтрымоўвае і пашырае гэту польскую ін-
трыгу, якой з’яўляецца ўздыманне і падпітванне беларускага руху. Беларускую 
мову ён называў жаргонам, сумессю польскай, літоўскай і габрэйскай i да-
водзіў, што злачынствам з’яўляецца адкіданне дзяржаўнай расейскай мовы, та-
кой развітой і багатай, з цудоўнай літаратурай агульнасусветнага значэння. 

Не дапамагло прафесійнае абвяржэнне Рагулі прысутным там інж. Зям-
кевічам, які апеляваў да аўтарытэту прафесара і акадэміка Карскага. Рагуля, 
нягледзячы на публічнае выяўленне яго некампетэнтнасці ў гэтых справах, 
застаўся пры сваёй думцы, павёў за сабою рэшту сваіх таварышаў-настаўні-
каў і гэтым давёў з’езд да расколу і заканчэння пасяджэнняў без рэзалюцыяў. 

Дзейнасць Рагулі падчас Беларускага кангрэса ў Мінску31 была надзвычай пра-
вакацыйная і раскольніцкая. Ён свістаў і крычаў, калі выступалі па-беларуску, зла-
ваўся і шалеў, бо ў выніку вялікай нацыянальнай агітацыі з дапамогай прамоў, вы-
ключна добрых і раскошна зробленых беларускіх пастановак у тэатры, канцэртаў і 
дэкламацый, уся аўдыторыя, пачаткова варожая беларусам-нацыяналам, безумоўна 
перайшла на іх бок. Пачуцці настолькі ўзялі верх, што ў вылучаную Беларускую ра-
ду32 былі выбраныя беларускія свядомыя элементы, якія валодалі беларускай мовай. 
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Перамога беларусаў-нацыяналаў, нягледзячы на перашкоды і правакацыі з боку 
дзяржаўніцка настроеных бальшавікоў — маскалёў, латышоў і армян, бо з такіх розных 
элементаў складаўся тагачасны (у снежні 1917 г.) Мінскі рэўком, павінная была разгне-
ваць і занепакоіць бальшавікоў, прыхільнікаў інтэрнацыяналу і ворагаў нацыяналістаў. 

Роля кангрэса скончылася. Беларуская рада павінная была быць разбітая. 
Кангрэс разам з новастворанай Радай Беларусі было вырашана разагнаць сілай. На 
гэтую ролю галоўны бальшавіцкі камісар Ландэр33 (латыш) прызначыў Мясніко-
ва34, Рэзаускага35 i Рагулю. Гэта тройка вырашыла выклікаць разлад (произвести 
брожение) i разагнаць кангрэс. Якраз гэта было і зроблена. Рагуля з вінтоўкай у 
руцэ крычаў: «Да здравствует Интернационал! Да здравствует единый рабоче-
революционный фронт! Долой контрреволюционных националистов белоруссов!» 

Пры разгоне кангрэса білі прыкладамі. Удар у шыю ад Рагулі атрымалі 
інж. Р. Зямкевіч і Ладноў36, Рак-Міхайлоўскі і Варонка37 ад латыша Рэзауска-
га. На цынічную прапанову, зробленую армянінам Мясніковым беларусцы-
настаўніцы, апошняя адказала гучнай поўхай, пасля чаго яе арыштавалі. 

Кангрэс быў разбіты і разагнаны. Рагуля, як адзіны і галоўны натхняльнік раз-
грому, трыумфаваў. Беларуская рада з гэтага часу пачала дзейнічаць канспірацыйна. 

Пасля ўзяцця Мінска немцамі аказалася, што Рагуля збег у Смаленск. У Сма-
ленску ў ліпені 1918 года павінен быў быць скліканы з’езд беларусаў. Калі ўсе 
з’ехаліся на з’езд і ледзь толькі распачалі выбары яго прэзідыума, як з-пад зямлі 
з’явіўся Рагуля, крычучы: «Да здравствует Коммуна! Долой укрытых контррево-
люционеров и врагов Интернационала!», і з дапамогай зброі разагнаў з’езд. 

Пастаўленне Рагулі на спісе Блока38 здзівіла многіх беларусаў, якія ведалі пра 
тую ролю, якую Рагуля адыгрываў у дачыненні да руху. Вусныя пратэсты і вы-
крыцці ніяк не дапамаглі, а антыблокавыя газеты нічога пра Рагулю не падавалі, 
таму Рагуля застаўся на спісе, горача баронены пры самых малых атаках на яго. 

Сёння зразумелым і абсалютна дакладным з’яўляецца тое, што Рагуля 
быў змешчаны на спісе па патрабаванні Мінска. Так сцвярджаюць у Вільні, 
дзе беларусы незадаволеныя кандыдатурамі некаторых паслоў, ніколі раней 
невядомых грамадскасці. 

Рагуля падчас агітацыі на Крэсах, карыстаючыся выключна расейскай мо-
вай, бо беларускай не ведае, нападаў на ўрад, чыноўнікаў і Начальніка дзяржавы. 

Дзіўным выглядае нерэагаванне на гэта адміністрацыі і паліцыі. Пада-
ецца, што паліцыя на Крэсах расейскай мовы не разумела, бо інакш яе 
пасіўнасць і абыякавасць патлумачыць немагчыма. 

Дземяновіч 
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№ 5 
Рапарт Рамуальда Зямкевіча ў ІІ аддзел Генеральнага штаба аб размове 

з беларускім дэпутатам Фабіянам Ярэмічам 

Варшава 
6 снежня 1922 г. 
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У ІІ аддзел 
Генеральнага штаба 

Рапарт. 

3 снежня, у нядзелю, ніжэй падпісаны меў размову з беларускім паслом Ярэ-
мічам пра беларускія справы. Падчас размовы ў кавярні прысутнічаў і Я. Ладноў. 

Пасля агульных нараканняў на нашу палітычную блізарукасць і шкоду, 
якую мы гэтым прынеслі руху, пасол Ярэміч меў ласку заявіць, што нашыя 
віны ўжо прабачаныя і мы зноў прынятыя ў лона святога руху Беларусі. 

Пры гэтым ён зазначыў, што не адныя мы апякліся, спрабуючы нешта зрабіць у 
кантакце з дэфензівай ІІ аддзела, бо і такія людзі, як Тарашкевіч, Смоліч, Дубей-
каўскі39 ды нават і Аляксюк40, былі ашуканыя, здыскрэдытаваныя, выціснутыя як 
лімоны і выкінутыя на сметнік. Найспрытнейшым аказаўся Аляксюк, бо надурыў 
дэфензіву, Бельведэр41, міністэрствы і ваяводаў на буйныя сумы, нічога добрага па-
лякам не зрабіў і кпіць сабе з іх, добра ведаючы, што нічога яны яму не зробяць, бо ў 
выпадку суда была б залішне вялікая Панама42, на што ніхто ніколі не пойдзе. 

Ворагамі беларускага руху Ярэміч лічыць ІІ аддзел у асобах маёра Чарноцкага43 
i паручніка Блонскага44. Гэтыя двое, асабліва першы, з усіх сілаў стрымоўвалі 
ўсялякія, нават самыя дробныя палёгкі і абяцанні для беларусаў. У гэтай двудуш-
насці, у салодка-гліцэрынавых абяцанках, якія кідаюцца на вецер і нідзе ніколі нават 
не спрабуюцца ўводзіцца ў жыццё, пераканаліся ўсе сумленныя беларусы і сёння ўжо 
не маюць ніякіх ілюзіяў. Яны лічаць, што самымі найпадлейшымі і найнікчэмнейшы-
мі ў свеце з’яўляюцца палякі, якія ніколі не выконваюць абяцанняў, легкадумныя ў 
самых важных для сябе справах, арыстакраты па форме і паводзінах, якія не шану-
юць ні ўлады, ні аўтарытэту і абсалютна не здольныя да прыняцця ідэалаў дэмакра-
тызму. Польшча ідзе да краху і заняпаду. Нічога іншага палякі не вартыя. Пад Лю-
цыферам у пекле беларусам не было б горш, чым цяпер у Польшчы. Ніхто так не 
душыць беларускай асветы, як палякі. Маскалі, латышы, літоўцы, ды нават чэхі і 
немцы давалі і даюць беларусам асвету на сваёй мове, бо не з’яўляюцца ворагамі 
беднага люду. Не можа і не хоча гэтага даць нікчэмная Польшча, якая так трубіць пра 
свабоду, цярпімасць і сваю велікадушнасць. Паслы-беларусы, як абаронцы пакрыў-
джанага, няшчаснага беларускага народа, ні на што ў сейме не спадзяюцца, аднак бу-
дуць у ім і па-за ім пратэставаць на ўвесь свет супраць крыўды народа. 

Маёру Чарноцкаму, пар. Блонскаму, Бельведэру яны ніколі не даруюць сваіх крыў-
даў, будуць іх біць, біць без перапынку, не даючы ім часу нават на тое, каб заплакаць. 

Тут пасол Ярэміч дадаў: «Гэтыя хлапчукі не маюць паняцця пра дэфензіву. 
Мы маем лепшую дэфензіву і лепшыя матэрыялы пра іх. Нам гэтага хопіць для 
іх поўнага знішчэння. Мы добра ведаем пра іх камбінацыі ў Белавежскай пушчы, 
пра хадайніцтвы аб канцэсіях у Лясным дэпартаменце, пра фірму Балаховіча. На 
гэта мы маем і копіі дакументаў і таму перашкодзім гэтым замахам на багацці 
беларускай зямлі. Скончацца панскія зладзействы. Спяшаюцца панове палякі, бо 
адчуваюць, што на Крэсах у іх хістаецца грунт пад нагамі, ужо трашчыць на 
Крэсах, а што іх далей чакае? Пачакаем, мы цярплівыя — таму пабачым. 

А тая знакамітая «невялічкая кумпанія, хоць і чэсная», складзеная з на-
шых апекуноў, дачакаецца свайго суда і даўно заслужанай узнагароды». 
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Уся размова пасла Ярэміча была напоўненая жывёльнай, бязмежнай 
нянавісцю да палякаў, была нечувана вострай па сваёй форме і зместу і над-
звычай непарламенцкай у выразах. 

Ладнову быў запрапанаваны выезд у Латвію і палітычная праца, паабяцана 
выдзеліць на гэта грошы. Ніжэй падпісанаму пакуль ніякіх функцыяў не вызна-
чылі, зазначаючы, што Нацыянальная рада ў Вільні45 гэта разгледзіць і вырашыць. 

Вось такі вынік маёй выведкі, які я тут старанна і дакладна намагаўся апісаць! 
Інж. Рамуальд Зямкевіч 
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23  Аўсянік Антон (1888—1933?) — беларускі палітык, пасол польскага сейма 
(1922—1927). 

24  Доўбар-Мусніцкі Юзаф (1867—1937) — польскі вайсковы дзеяч, каманду-
ючы выступленнем супраць Савецкай Расіі ў 1918 г. 

25  Зузэміль Эдмунд — нямецкі агент, падчас І сусветнай вайны цэнзар бела-
рускай газеты «Homan». 

26  Мятла Пятро (1890—1936) — беларускі палітык, пасол польскага сейма 
(1922—1927). 

27  Назарэўскі Аляксей (1881—?) — беларускі палітык, сенатар (1922—1927). 
28  Тут і далей вызначаны курсівам словы і выразы ў дакуменце, напісаныя на 

мове арыгінала. 
29  Якавюк Сымон (1881—1973) — беларускі палітык, пасол польскага сейма 

(1922—1925), у 1923 г. эмігрыраваў у Літву. 
30  Смоліч Аркадзь (1891—1938) — беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, 

навуковец, сябар урада БНР, з 1922 г. у Савецкай Беларусі. 
31  Беларускі кангрэс у Мінску — маецца на ўвазе І Усебеларускі з’езд, які 

адбыўся 5—17 снежня 1917 г. у Мінску. 
32  Беларуская рада (Рада Усебеларускага з’езда) — выканаўчы орган, створа-

ны падчас Усебеларускага з’езда. 
33  Ландэр Карл (1883—1937) — савецкі дзеяч, у 1917—1918 гг. Старшыня 

Савета народных камісараў (СНК) Заходняй вобласці і фронту. 
34  Мяснікоў Аляксандр (1886—1925) — савецкі дзеяч, у 1917 г. старшыня 

Абласнога выканаўчага камітэта Заходняй вобласці і фронту.  
35  Рэзаускі Людвіг (1887—1980) — савецкі дзеяч, у 1917 г. народны камісар 

народнай асветы і ўнутраных спраў у СНК Заходняй вобласці і фронту. 
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36  Ладноў Яўген — беларускі палітык, старшыня беларускай дэлегацыі на 
Парыжскай мірнай канферэнцыі. 

37  Варонка Язэп (1891—1952) — беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, 
першы старшыня ўрада БНР. 

38  Маецца на ўвазе Блок нацыянальных меншасцяў, створаны падчас парла-
менцкіх выбараў у 1922 г. 

39  Дубейкаўскі Лявон (1867—1940) — беларускі дзеяч, старшыня Беларуска-
га камітэта ў Варшаве. 

40  Аляксюк Павел (1892—?) — беларускі дзеяч паланафільскай плыні, стар-
шыня шэрагу прапольскіх арганізацый. 

41  Бельведэр — Бельведэрскі палац у Варшаве, у міжваеннай Польшчы рэзі-
дэнцыя кіраўніка дзяржавы. 

42  Панама — махлярская афера пры пабудове Панамскага канала ў канцы 
ХІХ ст., у якую аказаліся ўцягнутыя многія высокапастаўленыя асобы Фран-
цыі. Тут слова ўжыта для падкрэслівання маштабу алексюкоўскіх махінацый.  

43  Чарноцкі Віктар (1886—1925) — кіраўнік нацыянальнага сектара ІІ аддзела 
Генеральнага штаба. 

44  Блонскі-Ліс Станіслаў (1890—1939) — адзін з кіраўнікоў ІІ аддзела Гене-
ральнага штаба. 

45  Нацыянальная рада ў Вільні — хутчэй за ўсё маецца на ўвазе Віленскі бе-
ларускі нацыянальны камітэт, галоўны прадстаўнічы орган беларускіх ар-
ганізацый у Польшчы. 

Публікацыя А. В. Пашкевіча і А. М. Чарнякевіча 
Я. М. Кісялёва 

ЖЫЦЦЯПІС К. ДУЖ-ДУШЭЎСКАГА 
У БАШ ужо друкаваўся дакумент (вытрымкі), які асвятляў дзей-

насць беларускага палітычнага, культурнага і грамадскага дзеяча Клаў-
дзія Сцяпанавіча Дуж-Душэўскага1. Прапануем чытачу аўтабіяграфію 
Дуж-Душэўскага, якую ён напісаў у 1934 г., відаць, для Міністэрства 
сувязі Літвы, дзе ён у гэты час працаваў. 

Усё сваё жыццё К. Дуж-Душэўскі прысвяціў служэнню сваёй Айчы-
не — Беларусі, барацьбе за яе незалежнасць. Асабліва востра ён выступаў 
супраць акупацыі Заходняй Беларусі Польшчай, за што і быў арыштаваны 
польскімі ўладамі ў 1921 г. і змешчаны ў сумнавядомую Лукішскую тур-
му ў Вільні. Пасля вызвалення ў тым жа 1921 г. эмігрыраваў у Каўнас. 

У Каўнасе К. Дуж-Душэўскі працаваў у розных установах Літвы, 
прыняў літоўскае грамадзянства, авалодаў літоўскай мовай; сваёй другой 
радзімай, паводле ўласнага выказвання, лічыў Літву, але да канца жыцця 
заставаўся беларусам, займаўся беларускай справай, актыўна ўдзельнічаў 
у грамадска-культурным жыцці беларусаў Літвы, узначальваў розныя гра-
мадскія арганізацыі беларусаў, выдаваў беларускія часопісы і газеты. 
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Пасля далучэння Літвы да СССР у 1940 г. К. Дуж-Душэўскі быў 
арыштаваны савецкімі ўладамі, а ў 1943 г. — нямецка-фашысцкімі 
ўладамі і адпраўлены ў канцлагер. Пасля вызвалення Літвы ў 1944—
1946 гг. працаваў дацэнтам Каўнаскага універсітэта. У 1946—1947 гг. 
быў пад следствам у Вільнюсе. У 1952 г. зноў арыштаваны як «актыў-
ны беларускі нацыяналіст» і асуджаны да 25 гадоў зняволення. Пасля 
вызвалення (1955) працаваў у інстытуце «Літбудпраект». 

Прапанаваная чытачу аўтабіяграфія К. Дуж-Душэўскага захоўваецца 
ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва. Дакумент 
уяўляе сабой аўтарызаваны машынапіс, напісаны на літоўскай мове. Ад 
рукі пазначана толькі дата — 31.VIII.1934 і ўказана месца напісання даку-
мента — Каўнас. Падпісаны дакумент крыптанімам: «К. Д.» Тэкст аўта-
біяграфіі падзелены на 7 раздзелаў, кожны з якіх мае сваю назву. Пададзе-
ныя ў аўтабіяграфіі звесткі дапаўняюць і ўдакладняюць некаторыя факты 
біяграфіі палітычнага і грамадскага дзеяча. Акрамя таго, дакумент з’яўля-
ецца каштоўнай крыніцай па гісторыі беларуска-літоўскіх сувязей. 

У гэтай жа архіўнай справе захоўваецца і яшчэ адзін цікавы для 
асвятлення асобы К. Дуж-Душэўскага дакумент — кароценькія накіды 
яго ўспамінаў пра тое, як абудзілася ў ім беларуская самасвядомасць. 
Аўтограф уяўляе сабой паўтары аркуша тэксту на беларускай мове, 
напісанага чырвоным чарнілам, без назвы, подпісу і даты. Праведзены 
аналіз іншых дакументаў К. Дуж-Душэўскага, якія захоўваюцца ў 
справе № 241, не дазваляе дакладна ўстанавіць год напісання ўспамі-
наў; датаваць іх належыць канцом 1920-х — пачаткам 1930-х гг. Пры 
публікацыі дакументаў захоўваем арфаграфію арыгінала, дзе-нідзе 
толькі паправіўшы відавочныя апіскі і знакі прыпынку. Пераклад аўта-
біяграфіі з літоўскай мовы ажыццявіла аўтар публікацыі. 

№ 1 
Curriculum vitae 2 інжынера К. Дуж-Душэўскага 

Нарадзіўся я 27 сакавіка 1891 г. у мястэчку Глыбокае Дзісенска-
га павета Віленскай губерні3, аднак прыпісаны да горада Тракай. 

У 1912 г. скончыў Віленскую рэальную вучэльню і, вытрымаў-
шы конкурсныя экзамены, паступіў у Пецярбургскі горны інстытут, 
дзе прабыў да студзеня 1919 г. 

Паколькі ні дыплома, ні нават пасведчання пра заканчэнне інс-
тытута я не атрымаў, то для легалізацыі свайго цэнзу вырашыў пас-
тупіць ва Універсітэт Літвы. 
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У 1927 г. закончыў будаўнічае аддзяленне тэхнічнага факультэта 
Літоўскага універсітэта і атрымаў званне дыпламаванага інжынера 
будаўніцтва. 

Служба і стаж 
Дзед і бацька мае былі будаўнікамі. З ранняга юнацтва я бываў 

на будоўлях, дапамагаў у працы майстрам, чарціў, складаў каштары-
сы дамоў, касцёлаў, збудаванняў, дарог і невялікіх мастоў. Будучы 
вучнем старэйшых класаў, я ўжо кіраваў працай пры невялікіх бу-
доўлях і пад кіраўніцтвам свайго бацькі рабіў праекты. 

У студэнцкія гады я шмат працаваў у розных галінах інжынерыі як 
практыкант — на фабрыках, капальнях, як каморнік і тапограф. Шмат прый-
шлося нівеліраваць. Самастойна займаўся гідрагеалагічнай працай у Сібіры, 
спачатку — як майстра бурэння, а пазней — як гідратэхнік. У Жыгулях на 
Волзе працаваў на цэментным заводзе, выконваючы геалагічныя работы. 

Яшчэ будучы студэнтам, у сакавіку 1917 г. уладкаваўся на служ-
бу ў Міністэрства харчавання, і праз два месяцы мяне прызначылі за-
гадчыкам аддзела — па пятаму класу. Гэтыя абавязкі я выконваў да 
25 кастрычніка 1918 г.*, г. зн. да бальшавіцкага перавароту. 

Некаторы час я нідзе не служыў, а пазней мяне паклікалі на 
службу як «старшага спецыяліста» ў «Камісію па эвакуацыі Петра-
града». На гэтай пасадзе я праслужыў да восені 1918 г. 

У жніўні 1918 г. мне пашчасціла наведаць Вільню і Берлін, дзе ўдзель-
нічаў у дэлегацыі да Эрцберга4. Вярнуўшыся ў Петраград і ўрэгуляваўшы 
справы ў Горным інстытуце — здаўшы ўсе залікі, у лютым 1919 г. я пасту-
піў у Мінскі сельскагаспадарчы камісарыят, дзе заняў пасаду губернскага 
геолага. 15 красавіка таго ж года быў камандзіраваны ў Вільню для закупкі 
інвентару і быў забяспечаны авансам у некалькі дзесяткаў тысяч рублёў. 
19 красавіка Вільня была занята польскімі войскамі. Свой аванс я вярнуў 
толькі ў 1920 г. тымі ж грашыма, якія я атрымаў, калі ў Вільню прыйшла 
Армія Саветаў** , і я змог выехаць у Мінск і разлічыцца з грашыма. 

Падчас першай польскай акупацыі Вільні я займаўся беларускай 
грамадскай дзейнасцю, быў выкладчыкам у гімназіі і на настаўніцкіх 
курсах, працаваў у кааперацыі, выдаваў газету. 

Калі ў 1920 г. Армія Саветаў разам з арміяй Літвы заняла Віль-
ню, я быў мабілізаваны як «спец» і атрымаў пасаду загадчыка «губ-
топа» (забяспячэнне губерні палівам). 
                                                           
*  Так у тэксце. Трэба — 1917 г. 
**   Так у тэксце. 
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9 верасня 1920 г. разам з апошнімі літоўскімі вайскоўцамі я вы-
ехаў у Літву, таму што не захацеў яшчэ раз заставацца на акупірава-
най палякамі тэрыторыі. З гэтага часу я пасяліўся ў Каўнасе. 

5 красавіка 1923 г. тагачасны міністр замежных спраў П. Э. Гал-
ванаўскас5 даў мне звышштатную пасаду ХІІІ катэгорыі, на якой я 
праслужыў да 1930 г. 

У 1930 г., яшчэ падчас маёй службы ў Міністэрстве замежных спраў, я 
быў запрошаны акцыянерным таварыствам «Майстас» («Прадукты харча-
вання») на пасаду тэхнічнага дырэктара і будаўніка халадзільнікаў. Займаю-
чы гэтую пасаду, пабудаваў беконныя фабрыкі ў Панявежысе і Каўнасе, ха-
ладзільнік для масла ў Клайпедзе, спраектаваў і пабудаваў фабрыку па апра-
цоўцы кішак у Каўнасе і свінарнік на 1 000 галоў свіней, спраектаваў сумес-
на з фірмай «Франс Куль» новыя тыповыя беконныя фабрыкі ў Таўраге і 
Шаўляй. Праца была складаная, паколькі прыйшлося распрацаваць усе ты-
пы і нормы забудоў. З-за вялікай перагрузкі моцна захварэў, акрамя таго, 
мне не вельмі падабалася праца бойняў, і таму я пайшоў у адстаўку. 

У 1930 г. я паступіў у Міністэрства сувязі, дзе служу па сённяш-
ні дзень рэферэнтам будаўніцтва Паштовага ўпраўлення. 

Грамадская і палітычная дзейнасць 
Дзед маёй маці Урублеўскі, баярын і шляхціц Полацкага павета, 

загінуў падчас польскага паўстання 1831 г., бацька маёй маці Высоц-
кі загінуў у польскім паўстанні 1863 г. Першыя гады свайго жыцця 
маці мая правяла ў Антокальскай турме ў Вільні. Бацькі мае лічылі 
сябе беларусамі польскай культуры. 

Зразумела, што, яшчэ будучы вучнем малодшых класаў, я быў 
уцягнуты ў польскія канспіратыўныя гурткі. Там пазнаёміўся з Нед-
валкоўскім6, Арцішэўскім7, Касцялкоўскім8 і іншымі сучаснымі Поль-
скімі дыпламатамі і грамадскімі дзеячамі, але, сутыкнуўшыся каля 
1910 г. з беларускімі дзеячамі праф. Іваноўскім, В. Ластоўскім, А. Луц-
кевічам, вельмі хутка зразумеў, што я не паляк, і адразу ж уключыўся 
ў беларускі адраджэнскі рух. Я пачаў наведваць лекцыі на беларускія 
тэмы ў польскіх гуртках, і там мяне пачалі лічыць беларусам. 

У той жа час я пазнаёміўся з літоўскім нацыянальным адраджэн-
нем. Удзельнічаў у агульных сходах з А. Жмуйдзінавічусам9, Яну-
лайцісам10, інж. Кайрысам11 і інш. Добра ведаў пра Антанаса Смета-
ну12, кс. Тумаса13, Басанавічуса14, Біржышку15, Жэмайціса16 і г. д. 

У 1912 г. я скончыў рэальную вучэльню і паступіў у Пецярбургскі горны 
інстытут. Знаходзячыся ў інстытуце, увесь вольны ад вучобы час прысвяціў 
беларускаму адраджэнню і на працягу 7 гадоў фактычна кіраваў у Петрагра-
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дзе беларускім рухам. Быў старшынёй Беларускага саюза студэнтаў і стар-
шынёй беларускай касы ўзаемадапамогі, удзельнічаў у стварэнні беларускага 
хору, рэгентамі якога былі літоўцы Шымкус17 і Талат-Кялпша18. 

У 1913 г. я ўдзельнічаў у тайнай літоўска-польска-ўкраінскай кан-
ферэнцыі. З беларускага боку ўдзельнічалі я і Тарашкевіч, з літоўска-
га — цяперашні адвакат Сугінтас, з украінскага — Кушнін і яшчэ нехта, 
з польскага — Ратман. Пратаколы гэтай канферэнцыі ў мяне не захавалі-
ся, пра што шкадую. 

У гэты час я выдаваў беларускі часопіс «Раніца» і пад кіраўніцтвам 
літоўскага прафесара Вольтэра19 ўдзельнічаў у працах і выданнях Пет-
раградскага універсітэта, дзе ёсць артыкулы як праф. Вольтэра, так і мае. 

Прыблізна ў той жа час разам з іншымі беларусамі я рэдагаваў і выда-
ваў у Петраградзе беларускія газеты «Дзянніца» і «Светач». У той час было 
вельмі мала інтэлігенцыі, і нам давялося шмат працаваць на ўсіх франтах. 

На пачатку вайны і падчас рэвалюцыі я працаваў у Камітэце дапамогі 
бежанцам. У гэты час я пазнаёміўся з кс. Тумасам, членам Дзяржаўнай 
Думы Н. Янушкявічусам20, Балісам21 і іншымі літоўцамі, з якімі ўдзель-
нічаў у канферэнцыях, нарадах, у Савеце рабочых дэпутатаў, у Мас-
коўскай дзяржаўнай нарадзе, ва Усерасійскай дэмакратычнай нарадзе, у 
Камісіі па выпрацоўцы правілаў аб выбарах ва Устаноўчы сход і г. д. 

Цікава адзначыць, што беларусы лічылі сваім дзяржаўным сцягам 
той жа, што і літоўцы — белы вершнік на чырвоным полі, але нацыя-
нальнага сцяга не было. Мне давялося зрабіць некалькі праектаў нацыя-
нальнага сцяга і адзін з іх быў прыняты, а менавіта — бел-чырвона-
белы. З таго часу гэты сцяг і лічыцца беларускім нацыянальным сцягам. 

У 1918 г. я ўдзельнічаў ва ўтварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі. 
У 1918 г. мне давялося паехаць з дэлегацыяй у Берлін і весці пе-

рамовы з Эрцбергам. Пасля вяртання з Берліна я ўдзельнічаў у нара-
дах беларусаў адносна літоўска-беларускіх стасункаў, і мая кандыда-
тура была вылучана на пасаду міністра беларускіх спраў у Літве, але 
я, жадаючы закончыць Горны інстытут, адмовіўся і параіў (пра што 
цяпер шкадую) вылучыць кандыдатуру Я. Варонкі. 

8 чэрвеня 1919 г., падчас польскай акупацыі, на з’ездзе беларускіх 
дэлегатаў Гродзеншчыны і Віленшчыны была створана Беларуская рада 
Гродзенскага і Віленскага краю. На з’ездзе вялася барацьба між прыхіль-
нікамі беларуска-літоўскіх і беларуска-польскіх арыентацый. Беларуска-
польскі бок узначальваў адвакат Аляксюк. Перамог беларуска-літоўскі 
бок, і мяне, прыхільніка літоўскай арыентацыі, выбралі старшынёй Рады. 
Была таксама прынята мая прапанова паслаць віншавальную тэлеграму 
літоўскаму ўраду ў Каўнас. Гэта вельмі заклапоціла польскую ўладу, і 



Дакументальныя публікацыі 265 
 

палкоўнік Славак22 вельмі ўгаворваў мяне зняць з парадку дня з’езда пы-
танне пра высылку тэлеграмы ў Каўнас, тым больш што польскаму ўраду 
ніякай тэлеграмы з’езд дасылаць не збіраўся. З’езд усё ж пагадзіўся з вы-
сылкай тэлеграмы літоўскаму ўраду. Я добра не ведаю, ці была атрымана 
ў Каўнасе тэлеграма, аднак у пратаколах з’езда гэта адзначана. 

Пазней палякі мне ўсё ж адпомсцілі і ў некаторых газетах напісалі, 
што я нібыта ўзначальваў дэлегацыю да польскіх улад і падаў заяву, быц-
цам беларуская нацыя жадае належаць Польшчы, хаця сярод беларусаў 
пытанне такое не ўздымалася. Мне прыйшлося пісаць у газеты абвяржэн-
ні. Кс. Тумас таксама адгукнуўся на гэтыя звесткі і напісаў у газету «Lais-
voji Lietuva» («Свабодная Літва») артыкул, у якім, не ўдакладніўшы поль-
скіх крыніц, паспяшыў выказаць свой негатыўны погляд на гэты фіктыў-
ны факт і на некаторы час сапсаваў беларуска-літоўскія стасункі ў тыя 
складаныя часы, калі беларусы ўсімі сіламі шукалі збліжэння з Літвой. 

Мае адносіны з палякамі 
У Польшчы ў мяне шмат сяброў-навукоўцаў і ўвогуле добрых 

знаёмых сярод польскіх палітычных кіраўнікоў. Я добра ведаю палк. 
Славака, Енджэевіча23, Касцялкоўскага, Абрамовіча24, Скірмунта25, 
Арцішэўскага, знаёмы з Юзафам26 і Янам27 Пілсудскімі і г. д. Але ўсім я 
адкрыта казаў, што з’яўляюся праціўнікам далучэння беларускіх зямель 
да Польскай дзяржавы і ўвогуле вельмі моцнага беларуска-польскага 
збліжэння. Я падкрэсліваў, што толькі тады змагу спакойна ставіцца да 
палякаў, калі яны ачысцяць нашы землі і адыдуць за Буг і Нарву. Былі 
спробы з польскага боку перадаць мне «буйныя сумы на адраджэнне бе-
ларусаў». Я ад іх адмовіўся, падаў адрасы дабрачынных і культурных 
устаноў, якім патрэбны гэтыя грошы і якія змогуць належным чынам іх 
выкарыстаць. Тыя ўстановы і дагэтуль грошай гэтых не атрымалі. 

Я не ўтойваў, што з’яўляюся рамантыкам беларуска-літоўскага збліжэння. 
Нарэшце палякі мяне арыштавалі і каля трох тыдняў пратрымалі 

ў Лукішскай турме. Потым адпусцілі, і я выехаў у Літву. 
Пазней Енджэевіч пісаў у варшаўскіх газетах, што палякі нарабілі 

памылак, што не змаглі зрабіць Душэўскага сваім прыхільнікам. У апош-
нія гады я некалькі разоў быў у Вільні, і кожны раз мне палякі прапаноў-
валі вярнуцца ў Польшчу, аднак кожны раз я падкрэсліваў свой негатыў-
ны погляд на Польшчу. Хоць трэба прызнаць, што многія з польскіх палі-
тыкаў асабіста вельмі таленавітыя і сімпатычныя людзі, а таксама джэн-
тэльмены, аднак гэта не мяняе майго погляду на Польскую дзяржаву. 
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Мой погляд на незалежнасць Літвы 
Пакуль Літва незалежная, беларусы могуць спадзявацца атры-

маць незалежнасць Беларусі. Літва з’яўляецца адной з частак Літоў-
ска-Беларускага і Жамойскага княства. Гэтая частка ўжо зноў атры-
мала незалежнасць. Гэтую незалежнасць трэба ўмацаваць справамі 
саміх беларусаў — другой часткі былога агульнага Вялікага княства. 

Літва з’яўляецца фарпостам для беларусаў супраць нямецкага «Drang 
nach Osten». Слабая Літва не зможа выстаяць супраць немцаў, моцная ж 
Літва магла б абараніць ад германізацыі і сябе, і разам з тым Беларусь. Бе-
ларусь не мае мора, Літва ж мае мора і Клайпедскі порт. У будучым па 
дамоўленасці з Літвой Беларусь магла б карыстацца яе портам. 

З усяго гэтага вынікае, што беларусаў павінна цікавіць не толькі існа-
ванне незалежнай Літвы, але таксама і яе магутнасць і моц, тым больш 
што гісторыя не ведае фактаў вайны паміж беларусамі і літоўцамі. 

Урад Беларускай Народнай Рэспублікі 
У канцы 1919 г. я быў пасланы для ўдзелу ў Прыбалтыйскай кан-

ферэнцыі ў Тарту і прызначаны паслом Беларускага ўрада ў Прыбалты-
цы. У Тарту я шукаў збліжэння з дэлегатам Літвы доктарам Шлюпа-
сам28, аднак са шкадаваннем адчуў, што ён так кепска быў зарыентаваны 
і, відаць, атрымаў ад міністра Вальдэмараса29 такія інструкцыі, што з ім 
было даволі цяжка размаўляць. А шкада, шмат памылак можна было ў 
той час пазбегнуць, калі б існавала больш даверу і добрай волі. 

У Прыбалтыцы мне ўдалося атрымаць з боку Фінляндыі і Эс-
тоніі прызнання de facto Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта вель-
мі турбавала палякаў. У Талін нават прыбыў Славак і, сустрэўшыся 
са мной, выказаў шкадаванне, што палітыка Беларусі ідзе супраць-
леглым шляхам адносна палітыкі Польшчы. 

У гэты час у Мінску на сесіі Рады Беларускай Рэспублікі, пры ўтва-
рэнні Кабінета міністраў Ластоўскага, я быў уключаны ў спіс міністраў. 
Ластоўскаму і ўсім міністрам прыйшлося эмігрыраваць у Літву, дзе ўвесь 
урад прынялі як жаданых гасцей. Аднак урад не можа доўга існаваць у эмі-
грацыі. Пачаліся расследаванні, адносіны сапсаваліся. Я выйшаў з Кабінета, 
а затым — і Ластоўскі. Абодва мы патрабавалі ад усіх самых добрых ад-
носін з Літвой, іншыя былі процілеглай думкі. Я нават прыняў літоўскае 
грамадзянства. Мы стварылі «Цэнтр беларускай дзейнасці ў Літве» і пачалі 
весці беларускую культурную работу. Астатнія выехалі з Літвы. 

Беларуская культурная дзейнасць у Літве 
Я пачаў выдаваць беларускі часопіс «Беларускі сцяг», пазней — 

«Крывіч». Напісаў і выдаў на беларускай мове шмат навуковых кніг 
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па гісторыі, матэматыцы і прыродазнаўстве. Кіраваў некалькімі часо-
вымі беларускімі курсамі. Чытаў па радыё лекцыі.  

Як я ўжо згадваў, п. Галванаўскас запрасіў мяне на службу ў 
Міністэрства замежных спраў. 

Паступіў у Літоўскі універсітэт, вывучыў літоўскую мову. Удзельні-
чаў у працы Саюза інжынераў Літвы. Быў адным з першых ініцыятараў і 
рэдактараў часопіса «Technika ir ūkis» («Тэхніка і гаспадарка»), г. зн., не 
пакідаючы сваёй беларускай дзейнасці і застаючыся беларусам, я «абліто-
віўся» і стараюся быць добрым грамадзянінам маёй радзімы Літвы. 

Цікавіцца сацыяльнымі праблемамі я не маю ні мажлівасцей, ні 
часу. Мне хапае беларускага нацыянальнага і культурнага адраджэння. 

Да Літвы я стаўлюся як да сваёй радзімы і хачу быць карысным і 
добрым грамадзянінам, аднак ва ўнутраныя справы Літвы ніколі не 
ўмешваўся, таму што хачу быць карэктным да краіны, якая мяне 
прытуліла. Цяпер я з’яўляюся старшынёй «Беларускага цэнтра дзей-
насці ў Літве». Рэдагую і выдаю беларускі часопіс «Беларускі цэнтр». 
З’яўляюся пастаянным супрацоўнікам радыёфона. 

Апрача кніг на беларускай мове, я пішу і па-літоўску. 
1) Удзельнічаю ў перыядычных выданнях «Mūsų Vilnius» («Наш 

Вільнюс») і іншых газетах і часопісах. 
2) Напісаў некалькі артыкулаў па тэхніцы ў навуковым часопісе 

«Technika ir ūkis». 
3) Распрацаваў нормы для цэглы. Гэтыя нормы з некаторымі 

папраўкамі прыняты Гандлёвай палатай Літвы. 
4) Напісаў брашуру «Gudai ir Vilnius» («Беларусы і Вільня»). 
5) Напісаў і выдаў кнігу «Statybos darbams vadov÷lis» («Падруч-

нік па будаўнічых работах»). 
6) Напісаў друкаваную брашуру «Kūras šildymui» («Паліва для 

ацяплення»), у якой стварыў зусім новыя табліцы «Kūro ekvivalentai» 
(«Эквіваленты паліва»). 

7) Напісаў і рыхтую да друку кнігу з чарцяжамі «Statybos deta-
l÷s» («Будаўнічыя дэталі»). 

Важнейшыя мае будаўнічыя працы: 
1) Кінатэатр «Метраполітайн» і дом на вул. Лайсвес алея, № 41. 
2) Дом доктара Пурыцкіса, вул. Вайжганта. 
3) Дом Аўкштоліса, вул. Аўшрос такас, 1. 
4) Дом Антуліса, вугал праспекта Вітаўтаса і вул. Шаўлю. 
5) Дом адваката Пожэлы, плошча Адзінства, 10. 
6) Дом інж. Рэклайціса, плошча Адзінства, 11. 
7) Беконная фабрыка, Каўнас. 
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8) Беконная фабрыка, Панявежыс. 
9) Халадзільнік для масла, Клайпеда. 
10) Фабрыка апрацоўкі кішак, Каўнас. 
11) Свінарнік на 1000 галоў свіней, Каўнас. 
12) Дом пошты ў Расейняй. 
13) Дамы Жакявічэне і Гарунгшціса, вул. Тракайская, 15. 
14) Будынак паштовай і аўтаматычнай тэлефоннай станцыі ў Шанчай30. 

К. Д. 
31.VIII.1934. 
Каўнас. 

БДАМЛМ. Ф. 3. Воп. 1. Адз. зах. 241. Л. 114—120. Аўтарызаваны машынапіс. 

№ 2 
Успаміны К. Дуж-Душэўскага 

Пасьля першай Расійскай Рэвалюцыі палякі зьвярнулі асаблівую 
ўвагу на Віленскую вучнёўскую моладзь і сталі яе арганізаваць. Гэта 
арганізаваньне асабліва ўзмацавалася, пачынаючы з 1908 году. 

Былі створаны імі дзьве асноўных арганізацыі — «Вызваленьне» і 
«Адраджэньне». Апрача таго, некалькі гурткоў, як «артыстычны» гур-
ток, «літэратурны» і др. 

У адзін з іх трапіў і я як вучань 4-й ці 5-й клясы рэальнага вучылішча. 
Трапіўшы ў польскія арганізацыі, дзе галоўны націск клаўся на «Польскі 

патрыётызм», у мяне скора стварылася шмат колізый з самым сабой. Чытань-
не і разбор Красіцкіх, Словацкіх, Сенкевічаў і другіх польскіх пісьменьнікаў, 
якія былі чужымі мне па духу, зарадзілі ў маей, яшчэ дзіцячай галаве шмат 
пытаньняў аб маей нацыянальнай прыналежнасьці. Я адчуваў, што Кракаў, 
Варшава, Познань — для душы маей нічога не гавораць. Прыпадкова трапіў-
шый у мае рукі нумар «Нашай Нівы» і «Смык Беларускі»31 былі для мяне не-
як блізкімі і роднымі. На адным са сходаў «артыстычнага» гуртка я несьвядо-
ма для сябе прадэклямаваў нейкі верш па-беларуску. Памятую, усім гэта дужа 
падабалася і мяне празвалі «беларусом». Я гэтаму не пярэчыў, але яшчэ сам 
добра не ўсьведамляў зьместу гэтага слова. Бо трудна было хлопцу, абкружа-
наму ў сьценах вучылішча расійскай чарнасоценскай рэакцыяй, а за сьценамі 
гэтай школы — польскім «патрыётызмам», самому выбрацца на праўдзівы 
шлях. Але паволі, доўга і з вялікімі ўнутранымі перажываньнямі я пераконы-
ваўся ў тым, што я не паляк і што я не расеяц. 

На адным са сходаў, на каторым быў прысутны і вядомы музыкант 
Рагоўскі, мы хорам засьпявалі: «А хто там ідзе». Пры сьпеве гэтай песь-
ні я адчуў хутчэй сэрцам, чым розумам, што ёсьць Беларускі Народ. 
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Пасьля гэтага я ўжо ўцяміў, што я беларус, складовая частка ад-
наго вялікага Беларускага Народу, і стаў шукаць сабе падобных. 

Быў сход артыстычнага гуртка ў вядомага маляра* Рушчыца. Сход 
быў пасьвячоны спэцыяльна народнай творчасьці і штукарству. На 
сходзе гэтым быў і Іван Луцкевіч, які горача прамовіў аб зьбіраньні 
«тутэйшых» мастацкіх рэчаў. Гаварыў аб беларускай поэзіі, разьбе, 
паясох, гліняных вырабах, тканінах, слуцкіх паясох і г. д. Пасьля яго 
прамовы я падыйшоў да яго ўжо як беларус і стаў гаварыць з ім па-
беларуску. Ён даў мне свой адрэс і прасіў заходзіць. 

Больш-менш у той самы час адзін мой таварыш, М. Бабровіч (псэўда-
нім Гмырак), трапіў у партыю С-Р†. І вось мы вялі з ім доўгія гутаркі на 
грамадзка-палітычныя тэмы. Ён мяне вучыў соцыялізму, а я яго нацыя-
нальнай справе. Нашы безканечныя гутаркі, зразумела, былі даволі на-
іўнымі, але ў рэзультаце іх мы парашылі ісьці «у народ беларускі» і цэлае 
лета «працавалі ў народзе» над разьвіцьцём соцыяльных і нацыянальных 
проблемаў. У рэзультаце гэтай працы ён трапіў у турму, а я неяк ацалеў. 

На наступную зіму я ўспомніў аб адрэсе І. Луцкевіча і парашыў да 
яго зайсьці. Трапіў я ў рэдакцыю «Наша Ніва». Сталі мы гаварыць аб бе-
ларускай справе. Я высказаў фразу: «… але, нажаль, мы, беларусы, маем 
бедную гісторыю». Раптам скуль узяўся чалавек лысы, абросшы, няголе-
ны, з круглым чалом і, ідучы яшчэ, паднятым голасам стаў гаварыць: «Як, 
мы ня маем Гісторыі? Скажыце, калі ласка, хто мае багацейшую гісто-
рыю, чым мы, беларусы?» і г. д. Зразу ён мне насыпаў так шмат, што пе-
равярнуў усю маю гістарычную веду да гары нагамі, і я павінен быў 
прызнацца, што гісторыі я ня ведаю. Гэта быў В. Ластоўскі. У той самы 
дзень я пазнаёміўся з Антонам Луцкевічам, Р. Зямкевічам і Уласавым. 
БДАМЛМ. Ф. 3. Воп. 1. Адз. зах. 241. Л. 39—40. Аўтограф. 
 
1  Ракашэвіч У. К. З прамовы К. С. Душэўскага на Літоўска-Беларускім сходзе 

ў Роўна ў 1927 г. // БАШ. Мн., 2002. Вып. 3. 
2  Жыццяпіс (лац.). 
3  Цяпер цэнтр Глыбоцкага р-на Віцебскай вобл. 
4  Эрцбергер Мацыяс (1875—1921), германскі палітычны дзеяч. У кастрычніку 
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мір’ і з Антантай. 11 лістапада ад імя Германіі падпісаў Камп’енскае перамір’е. 

5  Галванаўскас Эрнестас (1882—1967), літоўскі дзяржаўны і грамадскі дзеяч. 
6  Асоба не высветлена. 
 

                                                           
* Так у тэксце. Маецца на ўвазе — мастака. 
† Партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў (эсэры). 
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7  Арцішэўскі Томаш (1877—1955), польскі палітычны дзеяч. 
8  Касцялкоўскі Станіслаў (1881—1960), польскі гісторык, прафесар. 
9  Жмуйдзінавічус Антанас (1876—1966), літоўскі жывапісец, народны мастак 

Літвы. Прафесар. 
10  Янулайціс Аўгусцінас (1878—1950), літоўскі гісторык, юрыст, акадэмік 

АН Літвы (1941). У сваіх працах закранаў і беларускую тэматыку. 
11  Кайрыс Сцяпонас (1879—1964), літоўскі палітычны дзеяч, інжынер, публі-

цыст. Муж Цёткі (Алаізы Пашкевіч). 
12  Сметана Антанас (1874—1944), літоўскі палітычны і дзяржаўны дзеяч, пуб-

ліцыст, юрыст. У 1919—1920 і 1926—1940 гг. — прэзідэнт Літвы. 
13  Тумас Юозас (псеўд. Вайжгантас; 1869—1933), літоўскі грамадскі дзеяч, 

пісьменнік, крытык. 
14  Басанавічус Іонас (1851—1927), літоўскі грамадскі дзеяч, навуковец. 
15  Біржышка Мікалоюс (1882—1962), літоўскі грамадскі дзеяч, гісторык літаратуры. 
16  Жэмайціс Зігмас (1884—1969), літоўскі грамадскі дзеяч, матэматык. 
17  Шымкус Стасіс (1887—1943), літоўскі кампазітар, дырыжор, педагог. 
18  Талат-Кялпша Юозас (1889—1949), літоўскі кампазітар, дырыжор, педагог. 
19  Вольтэр Эдуард (1856—1941), літоўскі і латышскі гісторык, філолаг, этно-

граф, археолаг. Прыват-дацэнт Петраградскага універсітэта. 
20  Маецца на ўвазе Янушкявічус Міколас (1886—1942), літоўскі грамадскі 

дзеяч, публіцыст. Ініцыялы ў арыгінале прастаўлены памылкова. 
21  Баліс Пятрас (1895—1918), літоўскі грамадскі дзеяч. 
22  Відаць, Славак Валеры (1879—1939), польскі палітычны дзеяч, адзін з аўта-

раў Канстытуцыі Польшчы 1935 г. 
23  Енджэевіч Януш (1885—1951), польскі палітычны дзеяч, педагог, палкоўнік. 
24  Абрамовіч Людвіг Кароль (1879—1939), польскі гісторык, грамадскі дзеяч, 

журналіст, выдавец. 
25  Верагодна, маецца на ўвазе Скірмунт Канстанцін (1866—1949), польскі 

дыпламат, або Скірмунт Раман (1868—1939). 
26  Пілсудскі Юзаф Клемент (1867—1935), польскі грамадска-палітычны, дзяр-

жаўны і ваенны дзеяч. Маршал Польшчы (1920). 
27  Пілсудскі Ян (1876—1950), юрыст, віцэ-маршалак сейма, міністр фінансаў 

Польшчы. 
28  Шлюпас Іонас (1861—1944), літоўскі грамадскі дзеяч, публіцыст. 
29  Вальдэмарас Аўгусцінас (1883—1942), літоўскі палітычны дзеяч, гісторык. 
30  Прыгарад Каўнаса. 
31  Зборнік вершаў Ф. Багушэвіча. 

Публікацыя Я. М. Кісялёвай 
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АГЛЯДЫ 

А. К. Галубовіч, Л. М. Лісава 

ДАКУМЕНТЫ З ЗАМЕЖНЫХ АРХІВАЎ 
У НАЦЫЯНАЛЬНЫМ ГІСТАРЫЧНЫМ АРХІВЕ БЕЛАРУСІ 

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ) — багацейшая скарб-
ніца матэрыялаў, якая захоўвае гістарычную памяць беларускага народа. 

Вядома, што вялікая колькасць дакументаў па гісторыі Беларусі 
знаходзіцца па волі лёсу ў архівах Расіі, Літвы, Польшчы і іншых краін. 
Шмат гадоў складаецца картатэка дакументаў сярэднявечнага і новага 
часу, якія захоўваюцца ў гэтых архівах. 

Паводле рашэння ГАУ СССР пра перадачу з архіваў СССР няпро-
фільных фондаў і дакументаў у 1950—1986 гг. у НГАБ паступілі з Расій-
скага дзяржаўнага гістарычнага архіва, Дзяржархіва Ленінградскай во-
бласці фонды: «Магілёўская рымска-каталіцкая духоўная кансісторыя» 
(1688—1922), «Канцылярыя папячыцеля Беларускай вучэбнай акругі» 
(1829—1850); з Дзяржаўнага гістарычнага архіва (ДГА) Літвы — актавыя 
кнігі Брэсцкага, Гродзенскага, Пінскага гродскіх судоў за 1667—1725 гг., 
актавыя кнігі Браслаўскага земскага суда за 1821 г., журналы і рэестры 
судовых дакументаў за 1765—1828 гг. (Навагрудскі земскі суд), прадпі-
санні і інструкцыі віленскага генерал-губернатара і камандуючага ваеннай 
акругі, справы аб перадачы дакументаў аб паўстанні 1863 г. у Віленскі му-
зей графа Мураўёва, аб накладанні забароны на маёнткі ўдзельнікаў паў-
стання 1863—1864 гг. і інш.; з Дзяржаўнага гістарычнага архіва Латвіі — 
паасобныя справы фондаў «Мінскай казённай палаты», «Князі Радзівілы», 
старажытных актаў і інш. за 1753—1917 гг., фотакопіі (калекцыя) метрыч-
ных кніг евангелічна-лютэранскіх цэркваў Віцебскага і Полацкага прыходаў 
за 1834—1914 гг.; з Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва (ЦДГА) 
Украіны ў Кіеве — фонд «Яленскія, памешчыкі» (XVI—XX стст.), справы 
фондаў Мінскіх казённай і кантрольнай палат за 1853—1919 гг.; «Мінская 
губернская друкарня», «Радзівілы, князі» за 1697—1733 гг.; з Цэнтральна-
га дзяржаўнага архіва вышэйшых органаў улады і кіравання Украіны — 
планы гарадоў Рэчыца, Ігумен, Бабруйск, Нясвіж з фонда «Тапаграфічныя 
карты і планы вёсак, сёл, маёнткаў Мінскай губ.» (1905—1914). 

У наступны час шмат намаганняў было зроблена кіраўніцтвам 
НГАБ для таго, каб мікрафотакопіі 663 спраў Метрыкі ВКЛ — уні-
кальнай крыніцы па гісторыі народаў ВКЛ, якія захоўваюцца ў Расій-
скім дзяржаўным архіве старажытных актаў у Маскве і Галоўным 
архіве старажытных актаў у Варшаве, знайшлі сваё месца ў НГАБ. 
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Сёння супрацоўнікі НГАБ асноўную ўвагу, працуючы з дакумен-
тамі замежных архіваў, удзяляюць камплектаванню фондаў архіва мік-
рафотакопіямі профільных дакументаў, а таксама складаюць навукова-
даведачны апарат да іх. 

Зазначым, што выкарыстоўваемае сёння архівазнаўчае дзяленне ар-
хіўных спраў на «профільныя» і «няпрофільныя» — гэта дастаткова ўмоў-
ная працэдура. Старажытныя справы змяшчаюць дакументы, якія адноль-
кава тычацца сучасных тэрыторый Рэспублікі Беларусь, Літвы, Украіны і 
Расіі. Гэта, напрыклад, фонды перыядаў ВКЛ, Рэчы Паспалітай, Расійскай 
імперыі, якія захоўваюцца ў НГАБ: «Задворны асэсарскі суд ВКЛ» 
(1772—1795), «Скарбовы трыбунал ВКЛ» (1661—1791), «Галоўны тры-
бунал ВКЛ» (1666—1835), «Калекцыя старажытных інвентароў кара-
леўскіх, памешчыцкіх і духоўных маёнткаў» (1612—1822) і інш. 

Сёння больш за 11 тыс. спраў у выглядзе мікрафотакопій з архіваў Лат-
віі, Літвы, Польшчы, Расіі захоўваюцца ў НГАБ. З Расійскага дзяржаўнага 
гістарычнага архіва ў НГАБ перададзены 174 тыс. кадраў мікрафотако-
пій — па змесце гэта пераважна выкупныя справы — дакументы пра выкуп 
зямлі памешчыцкімі сялянамі па Віцебскай губерні (паветы: Веліжскі, Ві-
цебскі, Гарадзецкі, Дзінабургскі, Дрысенскі, Лепельскі, Люцынскі, Невель-
скі, Полацкі, Рэжыцкі, Себежскі, Суражскі) і па Магілёўскай губерні (паве-
ты: Быхаўскі, Гомельскі, Горацкі, Клімавіцкі, Мсціслаўскі, Магілёўскі, Ар-
шанскі, Рагачоўскі, Сенненскі, Чавускі, Чэрыкаўскі) за 1862—1894 гг. 

Значны набытак архіва ў апошні час — 256 тыс. кадраў мікрафо-
такопій маёмасна-гаспадарчых дакументаў па гісторыі беларускіх 
маёнткаў з архіваў князёў Радзівілаў, Сангушкаў, графаў Пшаздзец-
кіх; перапісу земскага войска ВКЛ за 1567 г., арыгіналы якіх захоўва-
юцца ў Галоўным архіве старажытных актаў у Варшаве. 

Вялікую каштоўнасць уяўляюць і мікрафотакопіі дакументаў з фондаў 
Скарбовай камісіі ВКЛ (1765—1775) і Гродзенской казённай палаты 
(1680—1796), арыгіналы якіх захоўваюцца ў ДГА Літвы ў Вільні. Ніжэй мы 
змяшчаем вопісы «Калекцыі мікрафіш інвентароў архіва Скарбовай камісіі 
ВКЛ і архіва Гродзенскай казённай палаты». У вопіс № 1 увайшло 72 спра-
вы — люстрацыі і інвентары дзяржаўных маёнткаў (старостваў, дзяржаў, 
каралеўшчын) другой паловы XVIII ст., якія знаходзіліся на тэрыторыях су-
часных Беларусі і Літвы, з фонда Скарбовай камісіі ВКЛ1. У вопіс № 2 
увайшло 6 спраў — інвентары і люстрацыі Гродзенскай і Брэсцкай эканомій 
другой паловы XVII—XVIII ст. з фонда Гродзенскай казённай палаты. Во-
пісы складаюцца з загалоўка справы, даты напісання дакумента і архіўных 
аркушаў. Кожнай справе дадзены парадкавы нумар, а таксама пазначаны яе 
пошукавыя даныя ў ДГА Літвы. Да найбольш каштоўных дакументаў зроб-
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лены анатацыі. Да вопісаў прыкладаецца геаграфічны паказальнік інвента-
роў старостваў, якія знаходзяцца на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 

Вопіс № 1 мікрафотакопій інвентароў і люстрацый 
з фонда Скарбовай камісіі ВКЛ (калекцыя) 

№ 
п/п 

№ справы 
ДГА Літвы 

Назва Дата 
Архіўныя 
аркушы 

1. Люстрацыі старостваў і дзяржаў ЯКМ 
Рэчыцкага пав. за 1765 г.: 

  

 

СА-3786 
(МФ 1—4) 
133 к. Люстрацыя Чачэрскага староства Рэ-

чыцкага пав., якое знаходзіцца ў пасэсіі 
віленскага ваяводы Агінскага 

21 чэрве-
ня 1765 г. 

1—37 

  Люстрацыя Рагачоўскага староства Рэ-
чыцкага пав., якое знаходзіцца ў пасэсіі 
стражніка ВКЛ Пацея 

3 мая 
1765 г. 

39—68адв. 

  Люстрацыя дзяржавы Расохі, або Расо-
чыцы, Рэчыцкага пав., якая знаходзіцца 
пад кіраўніцтвам Мацея Янішэўскага 

21 сакаві-
ка 1765 г. 

70—72адв. 

  Люстрацыя дзяржавы Хлусы Рэчыцка-
га пав. 

22 сакаві-
ка 1765 г. 

73—75 

  Люстрацыя дзяржавы Галавачы Рэчыц-
кага пав. 

26 сакаві-
ка 1765 г. 

75адв.—78 

  Люстрацыя дзяржавы Лозаў Рэчыцка-га 
пав. 

27 сакаві-
ка 1765 г. 

78адв.—80 

  Люстрацыя дзяржавы Стоўпня Рэчыц-
кага пав., якая знаходзіцца пад кіраў-
ніцтвам Юрыя Шымкевіча 

28 сакаві-
ка 1765 г. 

80адв.—83 

  Люстрацыя дзяржавы Навілаўка і Бабі-
чы Рэчыцкага пав., якую інспектаваў пад-
чашы Ражанскай зямлі Ігнацы Шэлюта 

15 мая 
1765 г. 

83адв.—87 

  Люстрацыя дзяржавы Мяркаловічы Рэ-
чыцкага пав., якая знаходзіцца пад 
кіраўніцтвам Андрэя Іліча 

25 сакаві-
ка 1765 г. 

87адв.—91адв. 

  Люстрацыя дзяржавы Лукі Рэчыцкага 
пав., якая знаходзіцца пад кіраўніцтвам 
Антонія Уніхімоўскага 

2 красаві-
ка 1765 г. 

92адв.—96 

  Люстрацыя дзяржавы Сенажаткі Рэчыц-
кага пав., якая знаходзіцца пад кіраў-
ніцтвам Вірпша 

8 чэрвеня 
1765 г. 

96адв.—97адв. 

  Сумарыуш сялян, выдаткаў і кварты ка-
ралеўскіх уладанняў Рэчыцкага пав., 
люстраваных стольнікам Полацкага ва-
яв. Буйніцкім 

11 краса-
віка 

1765 г. 

98 
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2. Люстрацыі старостваў і дзяржаў ЯКМ 
Рэчыцкага пав. за 1765 г.: 

  

 

СА-3787 
(МФ 1—9) 
376 к. Люстрацыя Гомельскага староства Рэ-

чыцкага пав., якое знаходзіцца ў пасэсіі 
кн. Чартарыйскага, канцлера ВКЛ, па 
стане пасля выгнання людзей з гэтага 
староства генералам Маславым 

11 краса-
віка 

1765 г. 

1—70адв. 
(39адв.—40) 

  Люстрацыя Гардуноўскага староства 
Рэчыцкага пав., якое знаходзіцца ў пасэ-
сіі смаленскага скарбніка Юзафата Хел-
хоўскага 

24 краса-
віка 

1765 г. 

73—81адв. 

  Люстрацыя староства Данілавіцы і дзяр-
жавы Навасёлкі Рэчыцкага пав., якія 
знаходзяцца ў пасэсіі рэчыцкага старос-
ты кн. Радзівіла 

17 сакаві-
ка 1765 г. 

83—90 

  Люстрацыя дзяржаў Нямковічы і Янаў 
Рэчыцкага пав., якія знаходзяцца ў пасэ-
сіі рэчыцкага гродскага суддзі і мечніка 
Казіміра Вішчынскага 

15 сакаві-
ка 1765 г. 

91—98 

  Люстрацыя дзяржавы Рэчка Рэчыцкага 
пав., якая знаходзіцца ў пасэсіі рэчыцка-
га маршалка Халецкага 

18 сакаві-
ка 1765 г. 

99—102 

  Люстрацыя каралеўшчыны Юрковічы 
Рэчыцкага пав., якая знаходзіцца ў пасэ-
сіі рэчыцкага харужага Дэрналовіча 

13 сакаві-
ка 1765 г. 

103—104 

  Люстрацыя дзяржавы Кашалёва Рэчыц-
кага пав., якая знаходзіцца пад кіраў-
ніцтвам Казіміра Міцкоўскага 

8 сакавіка 
1765 г. 

150—110адв. 

  Тарыфа кварты з старостваў, дзяржаў і 
каралеўшчын Рэчыцкага пав. 

б/д 111 

3. СА-3788 
(МФ 1) 
26 к. 

Тарыфа люстрацый старостваў, дзяржаў 
і войтаўстваў Мазырскага пав., складзе-
ная стражнікам і падстаростам грода-
вым мазырскім, крайчым і гродскім 
пісарам мазырскім, харужым петыгор-
скім, Янам Валерыянам Вольскім, Юза-
фам Паўлам Жудрам паводле Кансты-
туцыі Канвакацыйнага сейма 1764 г.: 

1 сакаві-
ка — 

30 каст-
рычніка 
1765 г. 

1—20 

  а) Староства гродавае Мазырскага пав. і 
войтаўства Мазырскае, у пасэсіі Герва-
зія Людвіка Аскеркі, рэферэндара ВКЛ, 
старосты гродавага Мазырскага пав., і 
яго сына Людвіка Аскеркі, каралеўскага 
падкаморыя, мазырскага войта 

1 сакавіка 
1765 г. 

2—3адв. 
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  б) Староства Шыіцкае, у пасэсіі Міхала 
Яленскага, падкаморыя Мазырскага пав. 

12 мая 
1765 г. 

4—4адв. 

  в) Староства Сухавіцкае, у пасэсіі таго ж 
М. Яленскага 

15 мая 
1765 г. 

4адв.—5адв. 

  г) Староства Якімовіцкае, у пасэсіі таго 
ж М. Яленскага 

16 мая 
1765 г. 

5адв.—9 

  д) Староства Нястнавіцкае, у пасэсіі таго 
ж М. Яленскага 

20 чэрве-
ня 1765 г. 

9адв.—10 

  е) Дзяржаўка Фастовічы, у пасэсіі таго ж 
М. Яленскага 

26 чэрве-
ня 1765 г. 

10—11 

  ж) Староства Азарыцкае, у пасэсіі Кара-
ля Панцэржынскага, гродскага суддзі 
Мазырскага пав., і яго жонкі Караліны з 
Зяленскіх Панцэржынскай 

26 чэрве-
ня 1765 г. 

11—12 

  з) Дзяржаўка Сялец, у пасэсіі Багуслава 
Вольбека, старосты сялецкага, і яго 
жонкі Разаліі з Яленскіх Вольбекавай 

27 чэрве-
ня 1765 г. 

12—12адв. 

  і) Староства Грабніцкае, у пасэсіі 
Ігомаша Іпагорскага-Лянкевіча, столь-
ніка Мазырскага пав. 

29 чэрве-
ня 1765 г. 

12адв.—13адв. 

  к) Староства Багрымавіцкае, у пасэсіі 
Антонія Аскеркі, маршалковіча Мазыр-
скага пав., старосты багрымавіцкага 

30 чэрве-
ня 1765 г. 

13адв.—15адв. 

  л) Староства Барыскавіцкае, у пасэсіі 
Станіслава Яленскага, канюшага ма-
зырскага, і яго жонкі Крыстыны з Іпа-
горскіх-Лянкевічаў, па першаму мужу 
Самуэлевай Яленскай, падчашынай ма-
зырскай, Станіслававай Яленскай 

6 ліпеня 
1765 г. 

15адв.—16 

  м) Староства Дамановіцкае, у пасэсіі 
Юзафа Вольбека, земскага пісара Мазыр-
скага пав., з-за хваробы якога 10 жніўня 
1765 г. куратарам староства прызначаны 
Гервазы Людвік Аскерка, рэферэндар 
ВКЛ, староста гродавы Мазырскага пав. 

10 каст-
рычніка 
1765 г. 

16адв.—17адв. 

  н) Староства Загальскае, у пасэсіі Юза-
фа Войцеха з Быстрых Быстрага, над-
ворнага лоўчага ВКЛ 

15 каст-
рычніка 
1765 г. 

17адв.—18адв. 

  о) Староства Настольскае, у пасэсіі Паў-
ла Колбы, старосты настольскага 

17 каст-
рычніка 
1765 г. 

18адв.—19 

  п) Засценкі Якаўшчына і Малюкоўшчы-
на, у пасэсіі Казіміра і Брыгіды з Якімо- 
 

б/д 19 

276 А. К. Галубовіч, Л. М. Лісава 
 

вічаў Рудзінскіх, земскіх і гродскіх рэ-
гентаў Мазырскага пав. 

  р) Зямля Букаты, у пасэсіі Станіслава 
Янтоўскага 

б/д 19 

  Генеральны сумарыуш старостваў, вой-
таўстваў, дзяржаў, зямель і засценкаў 
Мазырскага пав. 

б/д 19адв. 

4. СА-3789 
(МФ 1—5) 
207 к. 

Сумарыуш усіх старостваў, войтаўстваў 
і каралеўшчын у Мінскім ваяв., люстра-
ваных люстратарамі, прызначанымі 
Канстытуцыяй сейма 1764 г.: 

21 каст-
рычніка 
1765 г. 

1—80 

  а) Інвентар Мінскага староства 22 сакаві-
ка 1765 г. 

3—5 

  б) Інвентар Радашковіцкага староства 4 мая 
1765 г. 

6—25 

  в) Інвентар Краснасельскага староства 23 мая 
1765 г. 

26—35 адв. 
(32адв.—33 не 
сфатаграфава-
ны) 

  г) Інвентар Калачэўскага староства 30 мая 
1765 г. 

40—43 

  д) Інвентар Гаенскага (Гайнаўскага) 
староства 

12 чэрве-
ня 1765 г. 

46—52адв. 

  е) Інвентар Ахельніцкага староства 9 верасня 
1765 г. 

54—56адв. 

  ж) Інвентар Цэльскага староства 13 верас-
ня 1765 г. 

58—60 

  з) Інвентар Мінскага войтаўства 23 верас-
ня 1765 г. 

62—64адв. 

  Тарыфа кварты з старостваў Мінскага 
ваяв. 

21 каст-
рычніка 
1765 г. 

65—66 

  Сумарыйная табліца старостваў Мін-
скага ваяв. 

б/д 67адв.—68 

  Тарыфа гіберны са старостваў Мінскага 
ваяв. 

21 каст-
рычніка 
1765 г. 

69—69адв. 

  Разлік гіберны на панцырную харугву 
п. Сасноўскага, польнага пісара ВКЛ, з 
места Мінска ў 1765 г. 

б/д 72—80 

5. СА-3801 
(МФ 1—3) 
109 к. 

Люстрацыя Бабруйскага староства Рэ-
чыцкага пав., якое знаходзіцца ў пасэсіі 
п. Лопата, польнага стражніка ВКЛ 

3 чэрвеня 
1765 г. 

1—29 
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6. СА-3809 
(МФ 1—4) 
174 к. 

Сумарыуш агульных даходаў Гродзен-
скага староства, якое знаходзіцца ў па-
сэсіі п. Масальскага, надворнага пад-
скарбія ВКЛ, гродзенскага старосты: 

21 сакаві-
ка 1765 г. 

1—61 

  а) Інвентар Перавальскага староства 
Гродзенскага пав., якое знаходзіцца пад 
кіраўніцтвам п. Жажнеўскага 

28 лютага 
1765 г. 

1адв.—7 

  б) Інвентар Палюнскага староства Гро-
дзенскага пав., якое знаходзіцца пад 
кіраўніцтвам п. Раксімовіча 

3 сакавіка 
1765 г. 

7адв.—9адв. 

  в) Інвентар Берзніцкага староства 
Гродзенскага пав., якое знаходзіцца 
пад кіраўніцтвам берзніцкага ака-
нома Шліхтэра 

8 сакавіка 
1765 г. 

9адв.—13адв. 

  г) Інвентар лавецтва ВКЛ, якое зна-
ходзіцца ў пасэсіі лоўчага ВКЛ Забелы 

б/д 
(1765 г.) 

13адв.—23 

  д) Інвентар Філіпаўскага староства, якое 
знаходзіцца ў пасэсіі філіпаўскага ста-
росты Пузыны 

б/д 
(1765 г.) 

23адв.—31адв. 

  е) Інвентар Пераросльскага староства б/д 
(1765 г.) 

31адв.—36адв. 

  ж) Інвентар Віжанскага староства, якое 
знаходзіцца ў пасэсіі віжанскай старо-
сцінай Струтынскай 

б/д 
(1765 г.) 

36адв. —41 

  з) Спецыфікацыя даходаў з 5 валок зям-
лі Вярсэлі Гродзенскага пав. Пераросль-
скай парафіі, якая знаходзіцца ў арэндзе 
Тэадоры Ланеўскай 

14 мая 
1765 г. 

42 

  і) Інвентар гібернавага фальварка Бок-
шышкі, які знаходзіцца ў арэндзе Зыг-
мунта Невадоўскага 

14 мая 
1765 г. 

42адв.—43 

  к) Інвентар Сейвейскага староства, якое 
знаходзіцца ў пасэсіі сейвейскай старос-
ціны Струтынскай 

б/д 
(1765 г.) 

43адв.—47 

  л) Інвентар дзяржавы Пялейкі, якая зна-
ходзіцца ў пасэсіі п. Вярбіцкага 

б/д 
(1765 г.) 

47—48адв. 

  м) Інвентар Васількаўскага староства б/д 
(1765 г.) 

50—54 адв. 
(49адв.—50 не 
сфатаграфава-
ны) 

  н) Інвентар канюшаства ВКЛ, якое зна-
ходзіцца ў пасэсіі канюшага ВКЛ Ален-
скага 

б/д 
(1765 г.) 

55—60адв. 
(56адв.—57 не 
сфатаграфава-
ны) 
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  Табліца даходаў, экспэнсаў, кварты 
і г. д. старостваў Гродзенскага пав. 

б/д 61 

7. СА-3810 
(МФ 1—14) 
521 к. 

Люстрацыі мастоў і грэбляў у паветах 
ВКЛ: тарыфы і рэестры чопавага, цялеж-
нага і дымоў некаторых паветаў ВКЛ 

б/д  

  1) Люстрацыя мастоў і грэбляў у Аш-
мянскім пав.: 

 1—4 

  а) маёнтак Косічы 23 мая 
1772 г. 

1 

  б) маёнтак Гаўя 19 чэрве-
ня 1771 г. 

3 

  2) Люстрацыя мастоў і грэбляў у Вілен-
скім пав. (на вокладцы памылкова Троц-
кае ваяв.): 

 6—8адв. 

  а) староства Раканцішкі і Лаварышкі 26 верас-
ня 1772 г. 

7—8 

  3) Люстрацыя мастоў і грэбляў у Ковен-
скім пав. 

1772 г. 10—12адв. 

  4) Люстрацыя мастоў і грэбляў у Жа-
мойцкім княстве 

1772 г. 14—16 

  5) Люстрацыя мастоў і грэбляў у Сло-
німскім пав.: 

 18—25адв. 

  а) Люстрацыя гасцінцаў, мастоў і грэб-
ляў у Слонімскім пав. 

1766 г. 19—23адв. 

  б) Памер і агляд грэбляў і моста ў маёнтку 
Івашкевічы Ігнація Стравінскага, старосты 
судовага гродскага Слонімскага пав. 

22 снежня 
1769 г. 

24 

  6) Люстрацыя мастоў і грэбляў у Ваўка-
выскім пав. (Люстрацыя мастоў і грэбляў 
на вольных трактах у Ваўкавыскім пав., 
выкананая Ануфрыем Дзяконскім): 

26 мая — 
7 ліпеня 
1766 г. 

27—32адв. 

  а) Мсцібаўскае староства  28—28адв. 
  б) маёнтак Гнезна  28 адв.—29 
  в) маёнткі Блакітная і Рось  29—29адв. 
  г) Ваўкавыскае староства  29адв. 
  д) маёнтак Ізабэлін  29адв.—30 
  е) маёнтак Зэльва  30 
  ж) маёнтак Пяскі  30—30адв. 
  з) графства Рось  30адв.—31 
  і) Воўпенскае староства  31—31адв. 
  к) мястэчка Новы Двор Ваўкавыскага 

староства 
 31адв. 

  л) /маёнтак Свіслач/  32 
  м) Ялаўскае староства  32—32адв. 
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  7) Люстрацыя мастоў і грэбляў у Пінс-
кім пав. 

 33—38 

  8) Люстрацыя мастоў і грэбляў у Брэсц-
кім пав. 

 38—42адв. 

  9) Апісанне значнейшых кірмашоў у 
Пінскім і Брэсцкім пав. 

 43 

  10) Люстрацыя мастоў і грэбляў у Віцеб-
скім, Мсціслаўскім і Аршанскім пав.: 

28 люта-
га — 

22 сакаві-
ка 1769 г. 

45—70 

  а) места Віцебск  45—45адв. 
  б) тракт з Віцебска да Любавіч  45адв.—48 
  в) тракт з Любавіч да места Мсціслаўля  48адв.—51 
  г) тракт з Мсціслаўля на Дрыбін да 

Дуброўны 
 51—55 

  д) тракт з Дуброўны да Віцебска  55адв.—56адв. 
  е) тракт з места Віцебска да места Сма-

ляны 
19 сакаві-
ка 1769 г. 

57—58 

  ж) тракт са Смалян да места Вязышча  58адв.—59 
  з) тракт з Віцебска ад карчмы Бароўкі да 

Смалян 
 59адв.—62адв. 

  і) Аршанскі тракт на Казловічы па левай 
руцэ за карчмой 

 63—63адв. 

  к) тракт, які паварочвае ад Чавус на 
Оршу праз Казловічы 

 63адв.—65 

  л) тракт са Шклова на Казловічы і Чор-
нае і да Ляд 

 65—66адв. 

  м) тракт з Дуброўны да Оршы  66адв.—70 
  11) Рэвізія трактаў Мсціслаўскага, Рэ-

чыцкага і Мазырскага пав.: 
1765 г. 71—93 

  а) Мсціслаўскае ваяв.  71—78адв. 
  б) Рэчыцкі пав.  79—90 
  в) Мазырскі пав.  90адв.—93 
  12) Люстрацыя мастоў, грэбляў і гацяў у 

Віцебскім, Мсціслаўскім і Аршанскім 
пав. (Копія дакумента № 10) 

28 люта-
га — 

22 сакаві-
ка 1769 г. 

95—109 

  13) Рэвізія мастоў і грэбляў у княстве 
Інфлянцкім 

б/д 110—116 

  14) Люстрацыя мастоў і грэбляў Кер-
наўскага староства Віленскага пав. 

4 студзеня 
1774 г. 

117—119 

  15) Люстрацыя мастоў і грэбляў на трак-
це ад маскоўскай граніцы з мястэчка 
Дабранка на Гомель і Горваль да Глуска 

верасень 
1765 г. 

121—123адв. 
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  16) Люстрацыя мастоў і грэбляў у ма-
ёнтку Глінцішкі Віленскага пав. 

б/д 125—127адв. 

  17) Карта (мапа) граніцы ВКЛ з Мас-
коўскай дзяржавай на р. Днепр 

б/д 128—129 

  18) Карта (мапа) злюстраваных трактаў 
Мазырскага пав. 

б/д 130 

  19) Апісанне генеральных купецкіх 
трактаў, гасцінцаў, грэбляў і мастоў Ма-
зырскага пав. з памерай іх даўжыні і 
шырыні 

4 люта-
га — 9 лі-

пеня 
1766 г. 

132—136адв. 

  20) Рэестр чопавага і цялежнага падатку 
Вілкамірскага пав. вераснёвай раты 1765 г. 

30 снежня 
1765 г. 

138—148адв. 

  21) Тарыфа чопавага і цялежнага падатку 
Брэсцкага ваяв. сакавіцкай раты 1765 г. 

сакавік 
1765 г. 

150—158 

  22) Тарыфа чопавага і цялежнага падат-
ку Вілкамірскага пав. Сакавіцкай раты 
1765 г. (Чарнавік) 

12 сакаві-
ка 1765 г. 

159—173 

  23) Рэестр чопавага і цялежнага падатку 
княства Жамойцкага сакавіцкай раты 
1766 г. 

сакавік 
1766 г. 

175—188адв. 

  24) Тарыфа чопавага і цялежнага падатку 
Брэсцкага ваяв. вераснёвай раты 1766 г. 

1 студзеня 
1766 г. 

189—200 

  25) Рэестр выбраных падаткаў у Полац-
кім ваяв. вераснёвай раты 1772 г. падчас 
люстрацыі земскіх і іншых дымаў 

6 сакавіка 
1773 г. 

201—211 

8. СА-3812 
(МФ 1) 
14 к. 

Інвентар Альсевіцкага староства Аш-
мянскага пав., якое знаходзіцца ў пасэсіі 
слонімскага падкаморыя п. Слізня 

30 каст-
рычніка 
1776 г. 

1—3 

9. СА-3813 
(МФ 1) 
18 к. 

Інвентар падаўчы Шаўдаўскага цівунст-
ва Жамойцкага княства пры падачы ў 
пасэсію Юрыю і Францішцы з Венц-
лаўскіх Залескім 

15 сакаві-
ка 1766 г. 

1—6 

10. СА-3815 
(МФ 1) 
11 к. 

Падаўчы ліст з інвентаром дзяржавы 
Даргяны Вялёнскага пав. Жамойцкага 
княства 

28 жніўня 
1766 г. 

1—2 

11. СА-3817 
(МФ 1) 
11 к. 

Інвентар падаўчы дзяржавы Калаба-
рышкі Віленскага пав. пры падачы Стэ-
фану і Крыстыне з Янкоўскіх Плявакам, 
каморнікам Мінскага ваяв. 

9 снежня 
1767 г. 

1—2 

12. СА-3818 
(МФ 1) 9 к. 

Інвентар каралеўшчыны ўрочышчаў 
Малакене і Мілянішкі Віленскага пав. 

11 жніўня 
1768 г. 

1—2 

13. СА-3820 
(МФ 1—2) 
66 к. 

Інвентар люстрацыйны маёнткаў арты-
лерыі ВКЛ Ліпнішкі, Геранёны, Насеві-
чы і Рэмезава Ашмянскага пав., фальв. 

1768 г. 1—55 
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Вяршупе і Віленскай Антакольскай 
юрыздыкі Віленскага пав. 

  Дадаткі:   
  а) Копія фундушавага запісу Віленскаму 

кляштару францішканаў 
1437 г. 53адв. 

  б) Копія запісу ад п. Міхала Паца, вілен-
скага ваяводы, вял. гетмана ВКЛ, дзе-
сяціны з маёнткаў артылерыі ВКЛ Ге-
ранёнскаму касцёлу 

1671 г. 53адв. 

14. СА-3822 
(МФ 1) 8 к. 

Інвентар Патумульшскага староства 
Ковенскага пав. 

22 жніўня 
1769 г. 

1—2 

15. СА-3823 
(МФ 1) 
12 к. 

Інвентар Кубілюнскага староства Жа-
мойцкага княства пры падачы Ігнацію 
Забеле, мсціслаўскаму кашталянічу 

11 краса-
віка 

1768 г. 

1—4 

16. СА-3824 
(МФ 1—3) 
87 к. 

Інвентар Платэльскага староства Жа-
мойцкага княства (без тытульнага ар-
куша і пачатку) 

1768 г. 1—19адв. 

17. СА-3829 
(МФ 1) 8 к. 

Інвентар дзяржавы Гердзюны Вілен-
скага пав. пры падачы Юзафу Чыжу, 
віленскаму гродскаму судзічу 

5 каст-
рычніка 
1769 г. 

1—2 

18. СА-3832 
(МФ 1—2) 
55 к. 

Инвентар Горждаўскага староства Па-
лончаўскага пав. Жамойцкага княства 
пры падачы Отану Генрыку дэ Ігельст-
рому, палкоўніку расійскіх войск 

8 чэрвеня 
1769 г. 

1—14 

19. СА-3833 
(МФ 1) 
14 к. 

Інвентар дзяржавы Жыкавічы і Дэрэні 
Ашмянскага пав. пры падачы Юзафу 
Козелу, петыгорскаму паручніку 

10 сакаві-
ка 1769 г. 

1—5 

20. СА-3834 
(МФ 1—4) 
175 к. 

Інвентар Даўгелішскага староства з 
фальв. Рымшаны, Цейкіны і Судацкім 
войтаўствам Ашмянскага і Браслаўскага 
пав. пры падачы Яну Борху, кароннаму 
падканцлеру 

8 верасня 
1769 г. 

1—48 

21. СА-3835 
(МФ 1) 
14 к. 

Інвентар дзяржавы Пралоўшчына, або 
Дубіноўшчына, Браслаўскага пав. пры 
падачы Казіміру і Гертрудзе з Масло-
ўскіх Гедройцям 

7 жніўня 
1770 г. 

1—3 

22. СА-3836 
(МФ 1) 
15 к. 

1) Дэкрэт суда Рэчы Паспалітай Скарбо-
вай камісіі ВКЛ у справе Валянскага з 
Янам Салагубам, санніцкім старостам, 
палкоўнікам расійскіх войск, і Валю-
жынічам аб завінавачанай суме грошаў 

4 лістапа-
да 1774 г. 

3—3адв., 1—
1адв. (арк. пе-
растаўлены) 

  2) Інвентар дзяржавы Ракішкі, або Ра-
коўшчыны, Ковенскага пав. 

4 ліпеня 
1770 г. 

2 
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23. СА-3838 
(МФ 1) 9 к. 

Інвентар дзяржавы Анцлаўка Ковенска-
га пав. пры падачы Ігнатовічам, гро-
дзенскім стольнікам 

23 сакаві-
ка 1770 г. 

1—3 

24. СА-3839 
(МФ 1) 
11 к. 

Інвентар гібернавай вёскі Ужледзі Ко-
венскага пав. пры падачы Юзафу Забе-
ле, лоўчыцу ВКЛ 

22 мая 
1770 г. 

1—2 

25. СА-3840 
(МФ 1) 9 к. 

Інвентар дзяржавы Вільчатова 10 каст-
рычніка 
1770 г. 

1—1адв. 

26. СА-3841 
(МФ 1) 
18 к. 

Інвентар дзяржавы Свідэршчына Брас-
лаўскага пав. пры падачы Ганне з 
Шымкевічаў Францішкавай Прэвыша-
вай-Квінтавай, браслаўскай падчашы-
най, пасля смерці яе мужа 

31 ліпеня 
1770 г. 

1—4 

27. СА-3842 
(МФ 1) 
11 к. 

Інвентар дзяржавы Красноўская Брас-
лаўскага пав. пры падачы Антонію 
Фелькерзамбу, інфлянцкаму харужычу 

20 ліпеня 
1770 г. 

1—2адв. 

28. СА-3843 
(МФ 1) 
18 к. 

Інвентар дзяржавы Янішкі Браслаўскага 
пав. пры падачы Яну Слюнку, 
мсціслаўскаму ротмістру 

28 краса-
віка 

1770 г. 

1—6 

29. СА-3844 
(МФ 1) 
28 к. 

Інвентар Тыркшлеўскага староства Жа-
мойцкага княства пры падачы Феліксу і 
Марыяне з Шукштаў Скарбкам-Важын-
скім, тэльшэўскім судовым падстаростам 

24 студзе-
ня 1770 г. 

1—7 

30. СА-3845 
(МФ 1) 
11 к. 

Падаўчы ліст двараніна Скарбу ВКЛ 
Андрэя Адама Сухадольца, смаленскага 
чашніка, юдранскага старосты, на дзяр-
жаву Рышкяны Вешвянскага пав. Жа-
мойцкага княства Маўрыцыю Нагур-
скаму, харужаму бержанскаму 

10 чэрве-
ня 1769 г. 

1—2 

31. СА-3846 
(МФ 1) 
10 к. 

Інвентар дзяржавы Боўкі Эйрагольскага 
пав. Жамойцкага княства пры падачы Яну 
Пржыалгоўскаму, жамойцкаму падчашаму 

20 мая 
1770 г. 

1—2 

32. СА-3847 
(МФ 1) 
13 к. 

Інвентар дзяржавы Навайці, Кудайці і 
Кадары Шаўдаўскага пав. Жамойцкага 
княства пры падачы Францішку і Ганне 
з Будрыкаў Мусвіцам 

26 жніўня 
1770 г. 

1—3 

33. СА-3848 
(МФ 1) 
22 к. 

Інвентар дзяржавы Алькішкі ў павеце 
Малых Дырвян Жамойцкага княства 
пры падачы Бенядыкту Бутлеру. 
(2 экз. — копія і арыгінал) 

20 каст-
рычніка 
1770 г. 

1—2, 3—6 

34. СА-3849 
(МФ 1) 
17 к. 

Інвентар дзяржаў Відайці, або Янаполь, 
і Бернатоўшчына Браслаўскага пав. пры 
падачы ад Разаліі з Плятараў Рудоміна-

14 сакаві-
ка 1771 г. 

1—4 
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вай, браслаўскай маршалкавай, Юзафу 
Рудоміне, браслаўскаму маршалковічу 

35. СА-3850 
(МФ 1) 
14 к. 

Інвентар дзяржавы Пласоўка Ковенска-
га пав. пры падачы Мустафе і Хадзі з 
Крычынскіх Рэйпсэўскім, каралеўскім 
ротмістрам, татарам 

24 мая 
1771 г. 

1—3 

36. СА-3851 
(МФ 1) 
14 к. 

Інвентар дзяржавы Зімнакрыме, або Бод-
бале, у Кальварыйскай парафіі Троцкага 
пав. пры падачы Мацею Славуце 

2 чэрвеня 
1770 г. 

1—3 

37. СА-3852 
(МФ 1) 
16 к. 

Інвентар дзяржавы Гердуканы ў Доўгаў-
скай парафіі Троцкага пав. пры падачы 
Юзафу і Ангеліі з Невядомскіх Даноўскім 

8 лютага 
1772 г. 

1—3 

38. СА-3853 
(МФ 1) 
11 к. 

Інвентар дзяржавы Шыланцы Троцкага 
пав. пры падачы Яну Ахматовічу, кара-
леўскаму паручніку татарскага палка 

15 лютага 
1772 г. 

1—1адв., 3 

39. СА-3854 
(МФ 1) 9 к. 

Падаўчы ліст двараніна Скарбу ВКЛ на 
дзяржаву Нацуны Вялёнскага пав. Жа-
мойцкага староства Станіславу і Еве з 
Белазораў графам Тышкевічам, ган-
дынскім цівунам 

4 краса-
віка 

1771 г. 

1—2 

40. СА-3855 
(МФ 1) 
11 к. 

Інвентар дзяржавы Гервойны, Гульбі і 
Трумпайні Шаўдаўскага пав. Жамойц-
кага княства пры падачы Юзафу Давой-
не-Сыльвястровічу, намесніку петыгор-
скай харугвы войск ВКЛ 

3 сакавіка 
1771 г. 

1—3 

41. СА-3856 
(МФ 1) 
10 к. 

Інвентар дзяржавы Рубішкі, або Руп-
шышкі, Паюрскага пав. Жамойцкага 
княства пры падачы Юзафу і Франціш-
цы з Сыльвястровічаў Давейкам 

26 сакаві-
ка 1771 г. 

1—2 

42. СА-3857 
(МФ 1) 
15 к. 

Інвентар дзяржавы Тарвіды Палон-
чаўскага пав. Жамойцкага княства пры 
падачы Юзафу і Ганне з Касцюшкаў 
Кімбарам, ротмістрам Упіцкага пав. 

16 чэрве-
ня 1771 г. 

1—3 

43. СА-3858 
(МФ 1) 
11 к. 

Інвентар дзяржавы Гучкомпы Вількій-
скага пав. Жамойцкага княства пры па-
дачы Юрыю і Еве з Яленскіх 
Ляўданскім, гродскім пісарам Жамойц-
кага княства Расенскай рэпартыцыі 

29 ліпеня 
1771 г. 

1—2адв. 

44. СА-3859 
(МФ 1) 
11 к. 

Другі экземпляр справы № 43   

45. СА-3860 
(МФ 1) 
13 к. 

Інвентар дзяржавы Бушыны Вяшвян-
скага пав. Жамойцкага княства пры па- 
 

30 верас-
ня 1771 г. 

1—3 
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дачы Юзафу Нагурскаму, земскаму 
суддзі Жамойцкага княства 

46. СА-3861 
(МФ 1) 
12 к. 

Інвентар дзяржавы Гірдзюны Вілен-
скага пав. пры падачы Юзафу Рудоміне, 
браслаўскаму маршалковічу 

24 сакаві-
ка 1771 г. 

1—2 

47. СА-3862 
(МФ 1—4) 
136 к. 

Пратакол размежавання выплат падат-
каў з фальваркаў, цэхаў і насэсараў 
месцкіх пляцаў места Гродна 

1772—
1783 гг. 

1—73 

48. СА-3863 
(МФ 1) 9 к. 

Інвентар дзяржавы Мехі Ашмянскага 
пав. пры падачы Яну Арамовічу 

31 студзе-
ня 1772 г. 

1—2 

49. СА-3864 
(МФ 1) 
23 к. 

Інвентар падаўчы і люстрацыя Трабскага 
староства Ашмянскага пав. пры падачы ў 
пажыццёвую пасэсію Андрэю і Галіне з 
Рдултоўскіх Зянковічам, смаленскім 
кашталянам, трабскім старостам 

3 мая 
1772 г. 

1—6 (арк. 
Задв.—4 не 
сфатаграфава-
ны) 

50. СА-3865 
(МФ 1) 
19 к. 

Інвентар Жаранскага староства ў Жаран-
скім і Медынгянскім паветах Жамойцка-
га княства пры падачы Юстыне з Пшэці-
шэўскіх і яе мужу Юзафу Нагурскаму, 
земскаму суддзі Жамойцкага княства 

13 чэрве-
ня 1772 г. 

1—4 

51. СА-3871 
(МФ 1—3) 
87 к. 

Інвентар Даўгелімскага староства з 
фальв. Даўгелішкі і Цяйкіні і Судацкім 
войтаўствам у Ашмянскім пав., а такса-
ма фальв. Пымшаны Браслаўскага пав. 
пры падачы Казіміру і Ізабэлі з Борхаў 
Плятарам, дунебурскім старостам 

16 снежня 
1773 г. 

1—48адв. 

52. СА-3874 
(МФ 1) 
11 к. 

Інвентар дзяржавы Мілюны, або Мілей-
кі, Браслаўскага пав. пры падачы Міка-
лаю Пятровічу, браслаўскаму ротмістру 

4 лістапа-
да 1773 г. 

1—2 

53. СА-3883 
(МФ 1) 
10 к. 

Інвентар дзяржавы Нячуны Вілкамір-
скага пав. пры падачы Яхіму і Тэрэзе з 
Кульвінскіх Клімовічам, ашмянскім 
стражніковічам 

30 жніўня 
1773 г. 

1—3адв. 

54. СА-3885 
(МФ 1) 
12 к. 

Інвентар лепнага маёнтка Падракішкі, 
або Балтушышкі, і вёскі Даргі Вілкамір-
скага пав. пры падачы Міхалу Юзафу і 
Разаліі з Віткевічаў Лісецкім, вілкамір-
скім ротмістрам 

29 жніўня 
1774 г. 

1—5 

55. СА-3886 
(МФ 1) 
12 к. 

Інвентар в. Сікораўшчыны Троцкага пав., 
належачай да маёнтка Віграты 
п. Яновіча, а цяпер п. Ратынскіх 

21 каст-
рычніка 
1774 г. 

1—3адв. 

56. СА-3887 
(МФ 1) 
43 к. 

Інвентар ключа Нядзведзіцкага Наваг-
рудскага пав. пры падачы віленскаму 
п. Масальскаму 

16 лютага 
1774 г. 

1—12адв. 
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57. СА-3888 
(МФ 1) 
23 к. 

Інвентар Макнюнскага староства Троц-
кага пав. войтаўства Шадзюны і Смар-
люны Гродзенскага пав. пры падачы 
Вінцэнту Барычэўскаму 

18 чэрве-
ня 1774 г. 

1—5 

58. СА-3889 
(МФ 1) 
13 к. 

Інвентар дзяржавы Таўсаляны, або 
Міцайці, Тэльшэўскага пав. Жамойцка-
га княства пры падачы Яну Антонію 
Бернатовічу, харужаму Вяшвянскага 
пав. Жамойцкага княства 

15 студзе-
ня 1774 г. 

1—3 

59. СА-3891 
(МФ 1) 
11 к. 

Інвентар дзяржавы Давідзяны і Лаўмя-
ны Бяржанскага пав. Жамойцкага княст-
ва пры падачы Ігнацію Амульскаму 

28 студзе-
ня 1774 г. 

1—5 

60. СА-3892 
(МФ 1) 
12 к. 

Інвентар дзяржавы Мастэйкі Відук-
леўскага пав. Жамойцкага княства пры 
падачы Шымону Ганіпроўскаму, зем-
скаму суддзі Жамойцкага княства 

21 сакаві-
ка 1774 г. 

1—3 

61. СА-3894 
(МФ 1) 
13 к. 

Інвентар Дыргялы, або Янаўдова, Кор-
шаўскага пав. Жамойцкага княства пры 
падачы Антонію Юцэвічу, сакратару 
пастара Жамойцкага княства 

26 краса-
віка 

1774 г. 

1—3 

62. СА-3895 
(МФ 1) 
12 к. 

Інвентар дзяржавы Шлед Тэльшэўскага 
пав. Жамойцкага княства пры падачы 
Юзафу і Марыяне з Сыльвястровічаў 
Лепарскім 

6 мая 
1774 г. 

1—3 

63. СА-3896 
(МФ 1) 
16 к. 

Інвентар дзяржаў Гельдзяны і Шліхты-
ны, або Апушаны, Вяшвянскага пав. 
Жамойцкага княства пры падачы Ан-
тонію Плятару, інфлянцкаму войскаму 

9 мая 
1774 г. 

1—5 

64. СА-3897 
(МФ 1) 
12 к. 

Інвентар пустоўшчын Гардзены і Да-
мейкі Крожскага пав. Жамойцкага кня-
ства пры падачы Яну Аляксандру і Тэа-
доры з Пятровічаў Вецінгхофам-Шэел, 
генерал-лейтэнантам войск ВКЛ 

12 каст-
рычніка 
1774 г. 

1—4 

65. СА-3898 
(МФ 1) 8 к. 

Інвентар дзяржавы Дыргайце Пасвонска-
га пав. Жамойцкага княства пры падачы 
Тадэвушу Юрыю Гайжэўскаму, судова-
му падскарбію Жамойцкага княства 

20 верас-
ня 1774 г. 

1—2 

66. СА-3900 
(МФ 1) 
15 к. 

Інвентар дзяржавы Сугінчы і Кірэі павета 
Вялікіх Дырвян Жамойцкага княства 
пры падачы Яну Аляксандру Вецінгхо-
фу-Шэел, генерал-лейтэнанту войск ВКЛ 

5 лістапа-
да 1774 г. 

1—6 

67. СА-3901 
(МФ 1) 
13 к. 

Інвентар дзяржавы Лаўпайці і Зарубы 
Тэльшэўскага пав. Жамойцкага княства 
пры падачы Еве з Гелгудаў Адахоўскай, 

19 снежня 
1774 г. 

1—3 
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цівуновай Малых Дырвян Жамойцкага 
княства 

68. СА-3904 
(МФ 1) 
16 к. 

Інвентар дзяржавы Таўтушы Тэндзя-
гольскага пав. Жамойцкага княства пры 
падачы Якубу і Канстанцыі з Келпшаў 
Яленскім, ротмістрам Вількійскага пав. 
Жамойцкага княства 

7 краса-
віка 

1775 г. 

1—4 

69. СА-3906 
(МФ 1) 
20 к. 

Інвентар Шакіноўскага староства Жа-
мойцкага княства пры падачы Яну Бы-
страму, маёру войск ВКЛ 

10 краса-
віка 

1775 г. 

1—4 

70. СА-3907 
(МФ 1) 9 к. 

Інвентар дзяржавы Рышкяны Жамойцка-
га княства пры падачы Маўрыцыю і Лю-
довіцы Нагурскім, харужым бяржанскім 

11 краса-
віка 

1775 г. 

1—3 

71. СА-3908 
(МФ 1) 
28 к. 

Інвентар Вількійскага лясніцтва Жа-
мойцкага княства пры падачы Ігнацію і 
Ізабэлі з Любамірскіх Патоцкім, вялікім 
пісарам ВКЛ 

23 чэрве-
ня 1775 г. 

1—21адв. 

72. СА-3909 
(МФ 1) 
12 к. 

Інвентар дзяржавы Вітагола і Клюкі 
Каршэўскага пав. Жамойцкага княства 
пры падачы Крыштафу і Юзэфе з Бутле-
раў Шчытам, каралеўскім шамбелянам 

21 чэрве-
ня 1775 г. 

1—4 

Вопіс № 2 мікрафотакопій інвентароў і люстрацый 
з фонда Гродзенскай казённай палаты (калекцыя) 

№ 
п/п 

№ справы Назва Дата 
Архіўныя 
аркушы 

1. СА-11291 
(МФ 1—7) 
258 к. 

Інвентар Гродзенскай эканоміі, Саколь-
скага і Навадворскага лясніцтваў Гро-
дзенскага пав.: 

7 чэрвеня 
1712 г. 

1—141 

  Гродзенская эканомія  1—100адв. 
  Сакольскае лясніцтва  101—120адв. 
  Навадворскае лясніцтва  121—136адв. 
2. СА-11299 

(МФ 1) 
31 к. 

Інвентар авульса (ключа) Скалубава 
Гродзенскага пав. 

1 ліпеня 
1780 г. 

1—7адв. 

3. СА-11488 
(МФ 1—4) 
112 к. 

Рэвізія і інвентар Брэсцкай эканоміі і 
Брэсцкага замка, гарадоў, фальваркаў і 
валасцей 

1680 г. 1—86адв. 

  Геаграфічны паказальнік да інвентара XVIII ст. 87—92 
4. СА-11497 

(МФ 1—4) 
126 к. 

1) Ліст караля Аўгуста ІІІ каралеўскім камі-
сарам Юзафу Пшылускаму, варшаўскаму 
войскаму, і Францішку Расткоўскаму, піса-
ру кароннага скарба, аб падачы Брэсцкай і 
Кобрынскай эканоміі ў адміністрацыю 

31 ліпеня 
1735 г. 

1—3адв. 
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графу Каралю Сядльніцкаму, падканю-
шаму ВКЛ, Мельніцкаму старосце 

  2) Інвентар Брэсцкай і Кобрынскай 
эканомій пры перадачы ў адміністра-
цыю графу Каралю Сядльніцкаму: 

жнівень—
кастрычнік 

1735 г. 

4—100адв. 

  Брэсцкая эканомія  4—44адв. 
  Кобрынская эканомія  45—99 
  Геаграфічны паказальнік да інвентара  101—106 
5. СА-11537 

(МФ 1—2) 
51 к. 

Люстрацыя дымоў і насельніцтва Гро-
дзенскай эканоміі і часткі Алітскай эка-
номіі: 

1796 г. 1—13 

  Гродзенская эканомія  1—9 
  Частка Алітскай эканоміі  9адв.—10 
  Гродзенская юрыздыка  10адв.—11 
  Сумарыуш  11адв.—12 
  Лясніцтва Гродзенскай эканоміі  13 
6. СА-11555 

(МФ 1—2) 
42 к. 

Камісія Брэсцкай эканоміі, праведзеная 
каралеўскімі камісарамі Станіславам Гад-
леўскім, каронным рэгентам, нурскім ста-
ростай, Цыпрыянам Крэнскім, вялюнскім 
харужым, і Якубам Зыгмунтам Рыбін-
скім, пакаёвым дваранінам караля.  

11—20 жніў-
ня 1700 г. 

(старонкі) 
1—83 

  У т. л. у складзе дакумента:   
  а) Інструмент (інструкцыя) каралеўскім 

камісарам ад караля Аўгуста ІІ 
 2—11 

  б) Апісанне гаспадаркі эканоміі  12—20 
  в) Апісанне правоў насэсараў частак 

эканоміі і шляхецкіх вёсак эканоміі па-
водле каралеўскіх прывілеяў 

 20—59 

  г) Камісарскія дэкрэты па Брэсцкай 
эканоміі 

 60—62 

  д) Апісанне корчмаў эканоміі, скаргаў 
аб парушэнні граніц, выплаты падаткаў 
і гіберны, парадку разглядання скаргаў 
з боку пасэсараў і сялян, абавязкаў 
адміністратара эканоміі і інш. 

 64—80 

  е) Прывілей караля Аўгуста ІІ аб пры-
значэнні камісіі ў Брэсцкую эканомію 

 82—83 

 
1  Скарбовая камісія ВКЛ была заснавана ў 1670 г., а канчаткова зацверджана 
пастановай сейма 1683 г. Камісія збірала і фіксавала падаткі з уладальнікаў 
прыватных маёнткаў, здзяйсняла агульнае кіраўніцтва скарбовымі старост-
вамі, з якіх збіраліся падаткі на ўтрыманне вялікакняжацкага двара, дзярж-
апарату і войска, складала інвентары і люстрацыі дзяржаўных маёнткаў. 
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Пасля скасавання ў 1764 г. Скарбовага трыбунала камісія ўзяла на сябе яго 
абавязак па судовым разглядзе маёмасных і межавых спрэчак паміж дзяр-
жаўнымі і прыватнымі маёнткамі, спагнанне нядоімак у судовым парадку. 
Установа спыніла існаванне пасля 3-га падзелу Рэчы Паспалітай у 1795 г. 

 
Г. М. Брэгер, Л. А. Лінская 

ФРАГМЕНТ АРХІВА СЛУЦКАГА ТРАЙЧАНСКАГА 
СВЯТА-ТРАЕЦКАГА МАНАСТЫРА Ў ФОНДАХ 

НАЦЫЯНАЛЬНАГА МУЗЕЯ 
ГІСТОРЫІ І КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ (1650—1687) 

У выпуску 5 БАШ1 распачата публікацыя апісання дакументаў архіва 
Слуцкага Трайчанскага Свята-Траецкага манастыра, які захоўваецца ў 
фондах Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі. Працяг апі-
сання дакументаў у дадзенай публікацыі ахоплівае № 89—194, з якіх 105 
дакументаў адносяцца да 1650—1687 гг. Паводле каталога А. Сніткі цяпер 
адсутнічаюць дакументы пад № 160, 164, і маецца адзін не нумараваны 
дакумент, якому ў каталозе дадзены № 164-bіs. 

Апісаныя дакументы тычацца як уласна Трайчанскага манастыра і яго 
маёмасці, так і іншых цэркваў і манастыроў Слуцкай архімандрыі. Вялікую 
цікавасць выклікаюць перапіска царкоўных іерархаў, універсалаў караля 
Рэчы Паспалітай і мітрапаліта Кіеўскага, якія датычаць праваслаўнай цар-
квы ў дзяржаве, прывілеі, ардынацыі і іншыя лісты Радзівілаў, дадзеныя 
Слуцкай архімандрыі. Даволі шырока ахопліваецца ў дакументах геаграфія 
паселішчаў (не толькі Слуцкага княства, але і ВКЛ, украінскіх рэгіёнаў Ка-
роны Польскай і Расійскай дзяржавы). Шырока прадстаўлены аўтографы і 
адбіткі пячатак розных асоб і дзяржаўных устаноў ВКЛ. 

Прынцыпы археаграфічнага апісання вытрыманы ў рамках па-
пярэдніх публікацый. 
89. Прыватны ліст (пісьмо) [дарожскага ўрадніка] Абрагама Пшэторскага да 

Васіля Скачкевіча з паведамленнем аб няведанні, чаму даманавіцкія падда-
ныя не выплацілі мядовай дані на Слуцкую царкву Св. Спаса, і абяцаннем 
паслаць слугу для атрымання дані ад падданых. Слаўкавічы, 14.02.1650. 
След кустадыйнай пячаткі і подпіс: Абрагам Пшэторскі. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 1 арк. (арк. 179—179адв.). 

90. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда. Сазнанне Фёдара Таратуты і яго 
жонкі Марушы Авяркевічаўны Бялкоўскай аб атрыманні належных гро-
шаў за тры валокі зямлі ў вёсцы Навадворскай і зямлю ў Гурах, што не-
калі ім даў ў карыстанне нябожчык падчашы ВКЛ кн. Януш Радзівіл, ад 
Юркі Сямёнавіча, якому гэтыя землі цяпер перадаў віленскі падстолі, 
дазорца княжацкіх маёнткаў Ян Сасноўскі. Слуцк, 28.04.1650. 
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Пячатка на кустодыі М. Бучынскага. Подпісы: Мікалай Бучынскі, пад-
староста слуцкі; Мікалай Крукоўскі, пісар. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: № 19. 1 арк. (арк. 180). 

91. Прыватны ліст (пісьмо) Яўфеміі Кярсноўскай Шчаснай Мерлінай да міт-
рапаліта Кіеўскага, Галіцкага і ўсёй Русі Сільвестра Косава з паведамлен-
нем аб пасылцы яму копій дакументаў яе змерлага мужа на фальварак 
Амялянік, які трымаюць за даўгі крэдыторы, і просьбай дапамагчы ёй у 
справе адсуджэння маёнтка на сойме ў Варшаве. Слуцк, 12.11.1650. 
Пячатка на чырвоным сургучы і подпіс: Яўфемія Кярсноўская Шчасная 
Мерліная. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. 2 арк. (арк. 181—182адв.; арк. 182 — 
чысты, з адрасам). 

92. Прыватны ліст (пісьмо) слуцкага войта Сымона Ваўковіча да княжацкага рэвізо-
ра Самуэля Лязніцкага з паведамленнем аб пасылцы да яго енерала пана Пра-
шыцкага для вырашэння справы войта з панам Летавам. Слуцк, 26.05.1654. 
Пячатка на кустодыі і подпіс: Сымон Ваўковіч, войт слуцкі. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 1 арк. (арк. 183). 

93. Выпіс з кніг Луцкага гродскага суда ад 9.09.1651. Універсал караля і вял. кн. Яна 
Казіміра, выдадзены па просьбе мітрапаліта Кіеўскага, Галіцкага і ўсёй Русі 
Сільвестра Косава, на ахову манастыроў, цэркваў, святароў грэцкай (праваслаў-
най) рэлігіі і іх маёнткаў ад жаўнераў і вызваленне ад вайсковых падаткаў. 
(Універсал прадстаўлены ў суд прэфектам калегіума пры Кіеўскай брацкай цар-
кве Тэадосіем Васілевічам Баеўскім.) Варшава, 31.08.1651. 
Пячатка на кустодыі Луцкага гродскага суда і луцкага старосты (імя не 
зразумела, кепскі адбітак). 
Подпісы: звяраў [Павел] Сілява, [намеснік бурграбства Луцкага]; чытаў 
Перацяткавіч. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 11. 2 арк. (арк. 184—185). 

94. Прыватны ліст (пісьмо) законніка [Цэперскага манастыра] Грыгорыя 
Пашкевіча-Талаконскага да браціі брацтва царквы Праабражэння Гас-
подняга ў Слуцку з выбачэннямі, што не можа хутка да іх прыехаць, бо 
яшчэ не мае дазволу ад свайго старшага, а таксама яшчэ не абраны 
старшы Слуцкага брацтва. Цэпра, 13.05.1652 (стары стыль). 
Пячатка кустадыйная (кепскай якасці) і подпіс: Грыгоры Пашкевіч-
Талаконскі, законнік Р. С. Б. В. (рэгулы св. Базылія Вялікага). 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 186—187адв.; арк. 187 — чыс-
ты, з адрасам). 

95. Выпіс з кніг Наўгародскага гродскага суда. Скарга зямяніна Слуцкага княства 
Пятра Тышэвіча на падданых сёл Бярэзнікі і Малеевічы маёнтка Урэчча Слуц-
кага княства, які ў застаўным трыманні наўгародскага земскага пісара Юрыя 
Пратасовіча, аб нападзе на астравы-ўрочышчы Пясчанае Пагноішча і Карчова, 
якія належаць падданым скаржніка сяла Грычыновічы, пажацці і крадзяжы жы-
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та. Таксама рэляцыйны квіт енерала Наўгародскага ваяв. Аляксандра Гратоўска-
га ад 21.08.1652 аб аглядзе гэтых шкодаў. Навагародак, 28.08.1652. 
Пячатка на кустодыі Наўгародскага гродскага суда (кепскай якасці). 
Подпісы: Яранім Укольскі, пісар; скарыгаваў Гутаровіч. 
Арыгінал. Стб. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 188—189). 

96. Выпіс з кніг Галоўнага Трыбунала ВКЛ у Навагародку ад 11.10.1652. 
Выпіс з кніг Ваўкавыскага гродскага суда ад 12.05.1650 інтрамісійнага 
квіта енерала ЯКМ Ваўкавыскага пав. Станіслава Даўгялы аб падачы ва 
ўласнасць ваўкавыскаму гродскаму суддзі Яну Смагарэўскаму і яго 
жонцы Гелене Трызнянцы вёсак Баянічы і Ніжын Наўгародскага ваяв. 
паводле прадажнага ліста ад зямян ЯКМ Наўгародскага ваяв. Гераніма 
Бруханскага і яго жонкі Аляксандры Скабейкаўны. Без месца, 6.05.1650. 
Копіі подпісаў: Крыштаф Завіша, маршалак надворны ВКЛ, маршалак 
трыбунальскі; Віктар Азяблоўскі, дэпутат вількамірскі; Юзаф Талаконскі, 
дэпутат браслаўскі; Самуэль Уніхоўскі, дэпутат навагрудскі; Андрэй Ка-
лантай, дэпутат ваўкавыскі; Мікалай Сегень, дэпутат ваўкавыскі; Казімір 
Быкоўскі, дэпутат слонімскі; Максіміліян Стравінскі, дэпутат стараду-
баўскі; Аляксандр Сіруць, дэпутат упіцкі; Міхал Пацей, дэпутат брэсцкі; 
Юры Пратасовіч, пісар [земскі наўгародскі]; скарыгаваў Быкоўскі. 
Копія XVIII ст. Стб. м. (пол. літ.) і пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 9; 3. 
2 арк. (арк. 190—191адв.; аркушы разарваны, цяпер паасобку). 

97. Пяць квітацый манаха Іллі Рамановіча, О. Д. Б. М. (абрэвіятура не расшыф-
равана), аб атрыманні за кожны квартал у 1652 і 1653 гг. па 200 злотых ад 
Грыгорыя Ярашэвіча, старосты Слуцкага брацтва пры царкве Св. Спаса, па-
водле вуснай дамоўленасці з брацтвам. Слуцк, пры царкве Св. Спаса, 
18.10.1652, 18.01.1653, 18.04.1653, 18.07.1653, 18.10.1653 (стары стыль). 
Подпісы: Св. манах Ілля Рамановіч, О. Д. Б. М. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: «квітацыі». 1 арк. (арк. 192). 

98. Прыватны ліст (пісьмо) багамольца (манаха?) [Цэперскага манастыра] Міхаэ-
ля Грэковіча да браціі Слуцкага брацтва пры царкве Праабражэння Гасподня-
га з паведамленнем, што ніякіх лістоў ад мсціслаўскага епіскапа не атрымоў-
ваў, але згаджаецца на кандыдатуру старшага Слуцкага брацтва айца Паш-
кевіча і запрашае наведаць яго манастыр. Манастыр Цэперскі, 2.06.1652. 
Пячатка на кустодыі і подпіс: багамолец Міхаэль Грэковіч. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 193—194адв.; арк. 194 — чыс-
ты, з адрасам). 

99. Пабаровы квіт паборцаў Навагрудскага ваяв. Самуэля Крыштафа Уня-
хоўскага і Яна Пратасовіча-Астроўскага, выдадзены Пятру Тышэвічу ў су-
вязі з выплатай ім падымнага на заплату войску ВКЛ 156 злотых са свайго 
маёнтка Хранова ў Слуцкім княстве, г. зн. з 104 дымоў у сёлах Хранова, Да-
рашкевічы, Грычыновічы і Бранава-Ушаловічы. Навагрудак, 24.09.1653. 
Дзве пячаткі на кустодыі С. К. Уняхоўскага і Я. Пратасовіча. 
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Подпісы: Самуэль Крыштаф Уняхоўскі, паборца в-ва Навагрудскага; Ян Пра-
тасовіч-Астроўскі, паборца в-ва Навагрудскага; [заплочана] зл. 156, Стэцкевіч. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн. (?): 38-12-4. 1 арк. (арк. 195). 

100. Прыватны ліст (пісьмо) сакратара ЯКМ Мацея Ворбека-Летава да віленскага 
стольніка Яна Сасноўскага з паведамленнем, што Слуцкае брацтва Св. Спаса 
дарэмна турбуе яго наконт дані з вострава Качова, які ён не трымае, а хай брац-
тва звяртаецца непасрэдна да яго падданых даманаўцаў. Дарогі, 27.01.1654. 
Пячатка на кустодыі і подпіс: Мацей Ворбек-Летаў, ЯКМ сакратар. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 196—197адв.; арк. 197 — чыс-
ты, з адрасам). 

101. Той жа тэкст, што ў дакуменце № 81-б. Слуцк, 8.01.1654. 1 арк. (арк. 198). 

102. Той жа тэкст, што ў дакуменце № 81-а. Слуцкі манастыр Св. Тройцы, 1.10.1647. 
1 арк. (арк. 199). 
Тагачасная копія. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 198—199; абодва даку-
менты № 101 і 102 напісаны на двух аркушах аднаго стандартнага ліста, 
перакладзенага напалам). 

103. Рэестр грашовых сум па облігах ад розных асоб, якія належаць Слуцка-
му брацтву царквы Праабражэння Гасподняга і знаходзяцца ў распара-
джэнні брацкіх старостаў Сямёна Ваўковіча, слуцкага войта, і Івана 
Скачкевіча. Без месца, 13.02.1655. 
Без пячатак і подпісаў. 
Арыгінал. Пол. м. Філіграні. 4 арк. (арк. 200—203; арк. 200 — тытуль-
ны, арк. 202, 203 — чыстыя). 

104. Рэкагніцыйны ліст Генрыха Ванзелева, скавышынскага намесніка пана 
Летава, выдадзены айцу ігумену і Захарыяшу Ваўковічу, пасланых ад 
Слуцкага брацтва Св. Спаса для вырашэння справы з падданымі сяла 
Даманавічы аб востраве Качова, з вызначэннем парадку і тэрмінаў вы-
дачы мядовай дані ад згаданых падданых брацтву. Восава, 27.01.1656. 
Пячатка на кустодыі не захавалася. 
Подпіс: Генрых Ванзелеў, намеснік скавышынскі. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: № 12. 1 арк. (арк. 204). 

105. Квітацыйны ліст Слуцкага брацтва царквы Праабражэння Гасподняга 
Пятру Тышэвічу аб атрыманні ад яго в. Грычыновічы, якую яго бацька-
нябожчык Амяллян Тышэвіч і іншыя слуцкія абывацелі, купіўшы з дазво-
лу віленскага кашталяна [Багуслава Радзівіла] у зямян Слуцкага княства 
Ванкевічаў, запісалі на шпіталь пры Слуцкай царкве Св. Стэфана; а за не-
вяртанне вёскі ў тэрмін П. Тышэвіч абавязаны зруйнаваную царкву св. Стэ-
фана і шпіталь адрэстаўрыраваць. Слуцк, 1656 г. (без дня і месяца). 
Подпісаў і пячатак няма. 
Арыгінал (чарнавы варыянт). Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: № 5. 1 арк. (арк. 205). 

106. Прыватны ліст (пісьмо) манаха [Дзяцелавіцкага манастыра] Тэадосія Васілеві-
ча да браціі Слуцкага брацтва пры царкве Праабражэння Гасподняга з прэ-
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тэнзіяй аб нявыплаце яму пэўных працэнтаў з сумы грошаў, запісанай тэста-
ментам нябожчыка пана Дабранскага. Дзяцелавічы, 1.03.1657 (стары стыль). 
Пячатка на кустодыі не захавалася, але застаўся след на мастыцы (кепскі). 
Подпіс: багамолец і слуга Тэадосі Васілевіч. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 206—207адв.; арк. 207 — чыс-
ты, з адрасам). 

107. Прыватны ліст (пісьмо) манаха-базыльяніна Грыгорыя Пашкевіча да абы-
вацеля места Слуцка Яна Скачкевіча з падзякай за пэўную дапамогу яму 
падчас службы. Пінск, 8.12.1656 (стары стыль). 
Пячатка на чырвоным сургучы не захавалася. 
Подпіс: Грыгоры Пашкевіч, базыльянін. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 208—209адв.; арк. 209 — чыс-
ты, з адрасам). 

108. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда. Скарга зямяніна Слуцкага княства 
Пятра Тышэвіча на старосту Слуцкага брацтва пры царкве Праабражэн-
ня Гасподняга Івана Скачкевіча аб заўчасным захопе падданых в. Гры-
чыновічы і недапушчэнні пасланцоў скаржніка Базыля Сечкі і Мікалая 
Тышэвіча для верыфікацыі даходаў і выдаткаў з вёскі, каб паводле дэк-
рэта перадаць вёску брацтву. Слуцк, 21.03.1657. 
Арыгінал (дублетны экземпляр без пячаткі і подпісаў). Пол. м. Філі-
грань. 1 арк. (арк. 210). 

109. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда. Апавяданне ўрадавага віжа Марка Ваў-
ка аб нез’яўленні Пятра Тышэвіча з-за хваробы, замест якога, але без давера-
насці былі паны Казакевіч, Ціхан Баткел і Сечка для справаздачы аб даходах і 
выдатках в. Грычыновічы, прыналежнай шпіталю пры Слуцкай царкве 
Св. Стэфана, перад Іванам Скачкевічам, Тэадорам Ваўковічам і інш. браціяй 
Слуцкага брацтва царквы Праабражэння Гасподняга. Слуцк, 22.03.1657. 
Пячатка на кустодыі Слуцкага падстаросты Дамініка Валуцкага. 
Подпіс: Мікалай Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]. 
Арыгінал. Стб. м. Філігрань. 1 арк. (арк. 211). 

110. а) Квітацыйны ліст браціі брацтва пры царкве Праабражэння Гасподняга 
ў Слуцку Пятру Тышэвічу ў сувязі з перадачай у распараджэнне брацтва 
сяла Грычыновічы, запісанага некалі нябожчыкам Амяллянам Тышэві-
чам і інш. на шпіталь пры Слуцкай царкве Св. Стэфана, усёй рухомасці 
паводле інвентара і здзяйсненнем справаздачы аб даходах і выдатках 
сяла за апошнія шэсць гадоў. Слуцк, 22.03.1657. 
Кустадыйная пячатка брацтва. 
Подпісы: свяшчэннаінак Ілля Рамановіч, ігумен манастыра брацтва 
Слуцкага, з усёю браціею таго ж манастыра (стб. м.); Ян Ляўковіч; Іван 
Скачкевіч, брацкі староста гэтага года; Грыгоры Скарыніч-Стэфановіч; 
Тэадор Ваўковіч; Ян Стрэльніковіч (усе — пол. м.). 
б) Нататка ўнізе, што гэтая квітацыя П. Тышэвічу не выдадзена, бо ён не 
зрабіў справаздачы аб в. Грычыновічы. Без месца і даты. 



Агляды 293 
 

Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 212—213; арк. 213 — чысты). 

111. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда. Скарга ленінскага дзяржаўцы Базыля 
Глушкевіча на слуцкага мешчаніна Матвея Ваўковіча, завядоўцу в. Грычыно-
вічы Слуцкага княства, аб забароне падданым гэтай вёскі выконваць даўнюю 
павіннасць ва ўдзеле аблавы на звяроў у Ленінскай пушчы. Слуцк, 4.02.1658. 
Пячатка на кустодыі слуцкага падстаросты Самуэля Лязніцкага. 
Подпіс: Мікалай Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. 1 арк. (арк. 214). 

112. а) Позва ад імя полацкага кашталяна, ротмістра ЯКМ, слуцкага намесні-
ка Яна з Сасноўцаў на Грозаве Сасноўскага зямяніну Слуцкага княства 
Пятру Амяллянавічу Тышэвічу ў Слуцкі замкавы суд па скарзе старосты 
брацтва царквы Праабражэння Гасподняга ў месце Слуцку Івана Скач-
кевіча аб няўступцы в. Грычыновічы ў карыстанне брацтву паводле дэк-
рэта слуцкага намесніка. Слуцк, 20.02.1657. 
Кустадыйная пячатка Я. Сасноўскага або ўрада Слуцкага замка (вельмі 
кепскай якасці). 
Подпіс: Мікалай Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка] стб. м.). 
б) Нататка на затылку аб падачы слуцкім урадавым віжам Лаўрынам 
Высакінскім гэтай позвы 20.02.1657 П. Тышэвічу ў яго маёнтку Хранова 
Слуцкага княства. Без месца, 21.02.1657. 
Подпіс: Крукоўскі, пісар. 
Арыгінал. Пол. м.(позва); стб. м. (нататка). Без філіграні. 1 арк. (арк. 215). 

113. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда. Скарга духоўных і свецкіх братчыкаў 
Слуцкага брацтва царквы Праабражэння Гасподняга айца Іллі Рамановіча, ігу-
мена брацкага манастыра, Яна Ляўковіча і Мацея Ваўковіча, брацкіх старос-
таў, на слуцкага мешчаніна Базыля Глушкевіча аб нападзе падданых яго 
Ленінскай дзяржавы на брацкую в. Грычыновічы, збіцці падданых і прыму-
шэнні іх выконваць яму павіннасці. Таксама сазнанне слуцкага ўрадавага віжа 
Марка Ваўка аб аглядзе 23.02.1658 гэтых збітых падданых. Слуцк, 25.02.1658. 
Пячатка на кустодыі слуцкага падстаросты Самуэля Лязніцкага. 
Подпіс: Мікалай Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: «Брацкая [справа]»; «Грычыноўскія 
справы, штук 6». 2 арк. (арк. 216—217адв.; арк. 217 — чысты, з затылкам). 

114. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда. Скарга войта места Слуцка Базыля Тышэ-
віча на слуцкага архімандрыта, ігумена Кіеўскага Міхайлаўскага і Грозаўскага 
манастыроў айца Тэадозія Васілевіча аб загадзе падданым вёсак Ямінск, Шыпі-
лавічы, Рэдкавічы, Сенягова, Пухавічы і Убібахі на Палессі ў Слуцкім княстве 
Навагрудскага ваяв., якія скаржнік трымае арэндай за 3 000 злотых ад манасты-
ра Св. Тройцы Слуцкай архімандрыі, не выконваць павіннасці арандатару. Так-
сама рэляцыйны квіт енерала Навагрудскага ваяв. Станіслава Беля-
коўскага ад 25.06.1658 апытання сялян згаданых вёсак, прыналежных да фаль-
варка Шыпілавічы, аб прычынах невыканання павіннасцей. Слуцк, 1.08.1658. 
Пячатка на кустодыі слуцкага падстаросты Самуэля Лязніцкага. 
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Подпіс: Мікалай Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 1; 6-ы. 2 арк. (арк. 218—
219адв.; арк. 219 — чысты, з затылкам). 

115. Выпіс з кніг Пінскага гродскага суда. Скарга слуцкага архімандрыта айца 
Тэадозія Васілевіча аб забароне казакамі войска Запарожскага пачынаючы 
з 1655 г. выплочваць сялянамі сёл Сімагостычы, Малешава і Юрковічы 
Пінскага пав., якія скаржнік трымае паводле пэўнага права ад крайчага 
ВКЛ кн. Міхала Казіміра Радзівіла, пажыткаў скаржніку і падаткаў у 
Скарб Рэчы Паспалітай. Пінск, 17.05.1658. 
Подпіс на затылку: у адсутнасці пана падпіска скарыгаваў Рыжкевіц. 
Арыгінал (дублетны экземпляр без пячаткі падстаросты і подпісу пісара). 
Стб. і пол. м. Філігрань. 1 арк. (арк. 222). 

116. Прыватны ліст (пісьмо) слуцкага падстаросты Самуэля Лязніцкага да слуцкага 
архімандрыта айца Тэадозія [Васілевіча] з зычэннем здароўя і іншых пажадан-
няў і просьбай прыняць яго для вырашэння пэўнай справы. Слуцк, 26.06.1658. 
Пячатка на кустодыі (кепскай якасці) і подпіс: Самуэль Лязніцкі, пад-
староста слуцкі. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 220—221адв.; арк. 221 — чыс-
ты, з адрасам). 

117. Прыватны ліст (пісьмо) Ул[адыслава] Гурына да айца слуцкага архіманд-
рыта з паведамленнем, што яго ліст да пана Дабкевіча прачытаны, які пе-
радае айцу падзяку за добрыя словы і просьбу паведамляць аб падзеях ва 
Украіне для пэўных перасцярог. Слуцк, 10.12.1658. 
Пячатка на кустодыі і подпіс: Ул. Гурын. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 223—224адв.; арк. 224 — чыс-
ты, з затылкам). 

118. Прыватны ліст [слуцкага архімандрыта] Тэадозія Васілевіча да браціі 
Слуцкага брацтва пры царкве Праабражэння Гасподняга з тлумачэннямі 
аб сваім раптоўным ад’ездзе са Слуцка і абяцаннямі садзейнічаць дапа-
мозе брацтву. Лахва, 3.03.1659. 
Пячатка на кустодыі і подпіс: Тэадозі Васілевіч. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 225, 227; арк. 227 — чысты, з затылкам. 
Заўвага: збой пагінацыі, арк. 226 — гл. дак. № 119). 

119. а) Ліст-заказ слуцкага падстаросты Самуэля Лязніцкага слуцкім мяшчанам Фё-
дару «Казлу» і Фёдару «Татарыну» Каненкам з’явіцца ва ўрадзе Слуцкага замка 
а трэцяй гадзіне пасля палудня, каб адказаць на скаргу брацтва Праабражэння 
Гасподняга аб аддачы сумы грошаў паводле іх запісу. Слуцк, 10.01.1659. 
Пячатка кустадыйная С. Лязніцкага (кепскай якасці). 
Подпіс: Мікалай Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]. 
б) Нататка на адвароце аб сазнанні ўрадавага віжа Івана Колакала аб па-
дачы гэтага ліста-заказу згаданым мяшчанам. Без месца, 10.01.1659. 
Подпіс: Крукоўскі, пісар. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. 1 арк. (арк. 226—226адв.). 
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120. Прыватны ліст (пісьмо) [слуцкага архімандрыта] Тэадозія Васілевіча да каміса-
раў у Слуцкім княстве Казіміра Клакоцкага і Уладыслава Гурына з тлумачэння-
мі, што не абавязаны дапамагаць айцу ігумену брацкаму, але сам айцец мітрапа-
літ Кіеўскі лістом у Слуцкую кансісторыю загадаў ігумену засядаць у судзе, які 
працуе толькі па пятніцах не больш за адну гадзіну. Лахва, 13.03.1659. 
Пячатка на кустодыі і подпіс: Тэадозі Васілевіч. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 228—229адв.; арк. 229 — чыс-
ты, з адрасам). 

121. Ардынанс (інструкцыя) ад слуцкага архімандрыта Тэадозія Васілевіча для свай-
го ўрадніка маёнткаў Слуцкай архімандрыі Пятра Данішэўскага, які рэгламен-
туе вядзенне гаспадаркі ў фальварку Шыпілаўскім з вёскамі Шыпілавічы, Рэд-
кавічы, Ямінск, Пухавічы і ў мястэчку Трайчаны. Без месца, 14.03.1659. 
Подпіс: Тэадозі Васілевіч, архімандрыт слуцкі. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 46, да Архімандрыі належыць: 
«О шипиловичах». 2 арк. (арк. 230—231адв.). 

122. Выпіс з кніг Наўгародскага гродскага суда ад 10.04.1659. Квіт-напіс ене-
рала Наўгародскага ваяв. Казіміра Прэздзецкага (Пшаздзецкага) аб пада-
чы адкрытага («атварыстага») ліста-абвесткі ад падчашага ВКЛ кн. Міха-
ла Казіміра Радзівіла слуцкаму архімандрыту айцу Тэадозію Васілевічу ў 
м-ку Лахва Наўгародскага ваяв. аб жаданні ў пэўны тэрмін выкупіць у 
апошняга з заставы за 10 000 злотых гэты маёнтак. Без месца, 2.04.1659. 
Пячатка кустадыйная Наўгародскага гродскага суда або наўгародскага 
падваяводы Яна з Харлежа Харлінскага (кепскай якасці). 
Подпісы: Станіслаў Жаба, пісар [гродскі наўгародскі]; у адсутнасці пана 
падпіска скарыгаваў Савіцкі. 
Арыгінал. Стб. і пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 64. 1 арк. (арк. 232). 

123. Выпіс з кніг Пінскага гродскага суда ад 24.01.1660. Тэстамент гаспадараўны 
земляў Малдаўскіх княжны Марыі Янушавай Радзівілавай, віленскай ваяводзі-
най, вял. гетманавай ВКЛ, казімерскай, барысаўскай, сейвенскай, вількійскай, 
рэтаўскай і быстрыцкай старосцінай, якім загадвае пахаваць сваё цела па пра-
васлаўным абрадзе ў царкве Св. Духа ў Вільні, а шасціразовую суму па 100 000 
злотых, забяспечаную ёй мужам на маёнтках Заблудаў і Беліца, запісвае Вілен-
скаму брацкаму [Свята-Духаваму] манастыру, Заблудаўскаму манастыру і шко-
ле пры ім, Слуцкаму калегіуму і школе, Слуцкаму Свята-Траецкаму манастыру 
на рэстаўрацыю, Мінскім манастырам пры царкве Св. Пятра і Паўла і іншым 
цэрквам і манастырам. Любеч (!, трэба Любча), 29.11.1659. 
Копіі подпісаў: Пётр Паклонскі, пісар гродскі пінскі; скарыгаваў Каплінскі. 
Тагачасная копія. Стб. і пол. м. Філіграні. Ст. сігн.: № 1. 4 арк. (арк. 293—296адв.). 
Заўвага: збой пагінацыі — нумарацыя аркушаў 233—292 прапушчана. 

124. Вытрымкі з тэстамента віленскай ваяводзінай княжны Марыі Янушавай 
Радзівілавай ад 24.01.1660 (!, гэта дата актыкацыі, гл. дак. № 123), з пазначэн-
нем цэркваў і манастыроў, якім зроблены грашовыя запісы. Без месца і даты. 
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Арыгінал дакумента 2-й пал. XVII ст. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 7. 
1 арк. (арк. 297). 

125. Ліст служэбніка кн. [Багуслава Радзівіла] Крыштафа Вінклера аб наданні 
Траецкаму манастыру пляца № 8 на Рынку ў Слуцку між Цёмнымі крамамі 
для пабудовы новай крамы ў сувязі са спаленнем манастырскай крамы № 7 
падчас пажару ўсіх крам і спіхлераў на Рынку 29.10.1669. Слуцк, 2.12.1669. 
Пячатка на кустодыі і подпіс: Крыштаф Вінклер. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 8; 41; 69; 101; 36. 1 арк. (арк. 298). 

126. Ліст-обліг («голы мемрам» з затылкам і подпісам) слуцкага архімандрыта 
Тэадозія Васілевіча на пазычаныя 900 злотых і 40 грывен серабра ў айцоў 
шафараў Саборнай царквы Успення Найсвяцейшай Панны ў Слуцкім зам-
ку з тэрмінам вяртання пазыкі ў храмавае свята гэтай царквы ў 1667 г. у 
Слуцкім Свята-Траецкім манастыры. Без месца і даты [1667 г.]. 
Подпісы: Тэадозі Васілевіч, архімандрыт слуцкі; Ян Адляніцкі-Пачобут; 
Аляксандр Крукоўскі. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: № 13. 1 арк. (арк. 299—299адв.). 

127. Выпіс з кніг Наўгародскага земскага суда. Дэкрэт у справе наўгародскіх 
гаспадарскіх зямян Яна Абрамавіча Ваўчка і яго жонкі Зузаны Кіяноў-
скай з паннай Марыянай Зыгмантаўнай Лахоўскай, дзедзічкай м-ка За-
церава Наўгародскага ваяв., Аляксандрам Лахоўскім, яе апекуном, рэ-
чыцкім харужым Мікалаем Юдыцкім і яго сынам смаленскім падчашым 
Янам Юдыцкім, трымаючымі гэты маёнтак, аб невяртанні ў тэрмін па-
зычаных бацькамі адказчыцы нябожчыкамі Зыгмантам Лахоўскім і Леа-
норай Бруханскай у скаржнікаў грошаў. Навагародак, 16.01.1662. 
Копіі подпісаў: Юрэй Пратасовіч, пісар земскі навагародскі; скарыгаваў 
Велямовіч. 
Подпіс (XVIII ст.): звяраў Велямовіч, Р. З. В. Н. (рэгент земскі Навагруд-
скага ваяв.). 
Копія XVIII ст. Стб. м. пол. літ. Філіграні. 4 арк. (арк. 300—303). 

128. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда сазнання ўрадавага віжа Івана Шарапіча 
аб падачы ва ўласнасць Герману Чэрніковічу дома з пляцам на вул. Спаскай у 
месце Слуцку паводле прадажнага ліста Касіяна Шутовіча. Слуцк, 8.01.1662. 
Пячатка на кустодыі слуцкага падстаросты Самуэля Лязніцкага. 
Подпіс: Аляксандр Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]. 
На адвароце адзнака, паводле якой зразумела, што дакумент знаходзіўся 
ў архіве Слуцкага Іллінскага манастыра. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 1 арк. (арк. 304). 

129. Прыватны ліст (пісьмо) законніка [Грозаўскага манастыра] Грыгорыя 
Пашкевіча да браціі Слуцкага брацтва царквы Праабражэння Гасподня-
га з просьбай заплаціць яму 130 злотых паводле абяцанняў слуцкіх 
братчыкаў Стрэльніка і Захарыяша Ваўковіча, гэтыя грошы ён выдатка-
ваў на сваю казнадзейскую працу ў Слуцку. Грозаў, 23.04.1662. 
Пячатка на кустодыі не захавалася. 
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Подпіс: Грыгоры Пашкевіч, убогі законнік Р. С. Б. В. (рэгулы св. Базыля 
Вялікага). 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 305—306адв.; арк. 306 — чыс-
ты, з адрасам). 

130. Выпіс з кніг Наўгародскага гродскага суда. Скарга слуцкага архімандры-
та, грозаўскага ігумена айца Тэадосія Васілевіча на смаленскага каноніка, 
слуцкага і капыльскага плябана кс. Міхала Рэймера аб недапушчэнні пра-
васлаўных святароў да рэвізіі пагалоўнага ў праваслаўных парафіях Слуц-
кага і Капыльскага княстваў, якія (у т. л. і свае каталіцкія парафіі) рэвіза-
ваў сам насуперак Канстытуцыі, ухваленай на сойме 1662 г., і атэстацыі 
на імя канюшага ВКЛ кн. Багуслава Радзівіла і дзяржаўцаў яго маёнткаў 
выдаў камісару княстваў Уладыславу Гурыну. Навагародак, 18.07.1662. 
Пячатка на кустодыі наўгародскага падваяводы Яна з Харлежа Харлінскага. 
Подпіс: скарыгаваў Гутаровіч. 
Арыгінал. Стб. і пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 307—308). 

131. а) Ліст слуцкага мешчаніна Цімафея Мішоты аб продажы слуцкім мяшчанам 
Яну Мазалеўскаму і яго жонцы Палагеі Ціхановічаўне свайго ўчастка зямлі ў 
2,5 моргі ў месце Слуцкім у Трайчанах за 12 коп грошаў. Слуцк, 20.07.1662. 
Тры пячаткі на кустодыі не захаваліся. 
Подпісы: Цімахфей Фёдаравіч Мішота; Дзям’ян Якімовіч; Ян Цыбульс-
кі (усе — стб. м.). 
б) Нататка аб зацвярджэнні ад імя слуцкага архімандрыта гэтага ліста 
пры ўмове выканання павіннасцей з гэтай зямлі на карысць манастыра 
Св. Тройцы. Без месца, 12.07.1663. 
Подпіс: Марцініян Валасовіч, ігум[ен] гроз[аўскі], нам[еснік] арх[іманд-
рыі] Сл[уцкай]. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 309—310; арк. 310 — чысты). 

132. Выпіс з кніг Наўгародскага гродскага суда. Скарга слуцкага архімандрыта, дзя-
целавіцкага ігумена Тэадозія Васілевіча Баеўскага на віленскага кашталяна 
Міхала Казіміра Радзівіла і яго слуг Лукаша Тыбароўскага, нясвіжскага войта 
Мікалая Шахна, енерала Яна Саваневіча і інш. аб захопе 6.10.1662 маёнтка Лах-
ва Наўгародскага ваяв., які М. К. Радзівіл заставіў архімандрыту 3.06.1659 у су-
ме 20 000 злотых, не вярнуўшы пазычаных грошаў. Новагародак, 10.10.1662. 
Пячатка на кустодыі не захавалася. 
Подпісы: у адсутнасці пана пісара Стэфан Бруханскі (Бжуханскі), суддзя 
гродскі навагрудскі; у адсутнасці пана падпіска скарыгаваў Савіцкі. 
Арыгінал. Стб. і пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 52; 70. 2 арк. (арк. 311—312адв.). 

133. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда. Скарга ігумена Слуцкага брацкага 
манастыра Іллі Рамановіча ад імя духоўных братчыкаў, а таксама свец-
кіх братчыкаў слуцкага войта Базыля Тышэвіча, Яна Скачкевіча, Грыго-
рыя Ярашэвіча, Яна Стрэльніковіча і Захарыяша Ваўковіча на слуцкага 
жыда Хаіма Моўшавіча аб нападзе яго разам з жаўнерамі 21.01.1663 г. 
на брацкі манастыр, у святочны дзень, вызвалены загадам кн. Багуслава 
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Радзівіла ад таргоў і судоў і арышце там падчас богаслужэння Якуба Ба-
рэцкага для судовага разбіральніцтва. Слуцк, 22.01.1663. 
Пячатка на кустодыі слуцкага падстаросты Самуэля Лязніцкага. 
Подпіс: Аляксандр Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 313—314; арк. 314 — чысты). 

134. Выпіс з кніг Слуцкага Св.-Траецкага манастыра. Сазнанне (перад Марцінія-
нам Валасовічам, грозаўскім ігуменам, намеснікам Феадосія Васілевіча, слуц-
кага архімандрыта, міхайлаўскага, грозаўскага, дзяцелавіцкага ігумена, мітра-
палітанскага намесніка) слуцкага мешчаніна Івана Мішкевіча аб продажы 
свайго морга зямлі ў Трайчанах слуцкаму мешчаніну Самуэлю Казаковічу за 
25 злотых. Манастыр Жываначальнай Тройцы [у Слуцку], 5.08.1663. 
Без пячаткі. Подпіс: Марцініян Валасовіч, ігумен гроз[аўскі], намеснік 
арх[імандрыта] слуцкага. 
Арыгінал. Стб. м. Без філіграні. 1 арк. (арк. 315). 

135. Выпіс з кніг Навагародскага гродскага суда. Скарга слуцкага войта Сімяо-
на Ваўковіча, Івана Скачкевіча і Грыгорыя Ярашавіча Скарыніча ад імя 
брацтва царквы Праабражэння Гасподняга ў месце Слуцку на сакратара 
ЯКМ, дарожскага і скавышынскага дзяржаўцу Мацея Ворберка-Летава аб 
забароне свайму ўрадніку і падданым в. Даманавічы выдаваць 10 вёдраў 
мёду штогод згаданай царкве за карыстанне востравам Качова насуперак 
дэкрэту рэвізораў канюшага ВКЛ кн. Багуслава Радзівіла ад 7.09.1646 г., а 
таксама рэляцыйны квіт енерала ЯКМ Навагародскага ваяв. Фёдара Пра-
шыцкага ад 21.02.1654 г. апытання падданых в. Даманавічы аб прычынах 
нявыдачы мёду царкоўнаму брацтву. Навагародак, 28.02.1654. 
Пячатка на кустодыі навагародскага падваяводы Аляксандра Казіміра Шэмета. 
Подпісы: Яранім Уняхоўскі, пісар [гродскі навагародскі]; скарыгаваў Гутаровіч. 
Арыгінал. Стб. і пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 7. 2 арк. (арк. 316—317). 

136. Ліст-заказ [слуцкага ўрадніка] Казіміра Клакоцкага да грычыноўскіх і 
цімашоўскіх падданых, каб да пэўнага разбору на месцы яны не захоплі-
валі спрэчныя землі. Слуцк, 10.06.1664. 
Пячатка на кустодыі і подпіс: Каз[імір] Клакоцкі. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 1 арк. (арк. 318). 

137. Обліг слуцкага мешчаніна і купца Томаша Сярковіча, выдадзены братчы-
кам брацтва пры царкве Праабражэння Гасподняга ў месце Слуцку слуц-
каму войту Базылю Тышэвічу, Яну Ляўковічу, Фёдару і Мацею Ваўкові-
чам, Грыгорыю Ярашэвічу і інш., аб пазыцы ў брацтва 230 коп грошаў з 
тэрмінам вяртання грошаў 24 красавіка 1665 г. (па старым календары) у 
Слуцкім брацкім манастыры. Без месца і даты. 
Подпісы: Лаўрын Федаровіч; Фёд[ар] Канатопавіч; Мялеці Цішковіч. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. 1 арк. (арк. 319—319адв.). 

138. Прыватны ліст (пісьмо) братчыка Віленскага брацтва Даніэля Чарняца да айца 
слуцкага архімандрыта з падзякай за дасланы мёд, а таксама з просьбай пас-



Агляды 299 
 

лаць назад да Вільні айца Мазевіча (які цяпер служыць айцу архімандрыту), 
без якога Віленскае брацтва зазнае пэўныя цяжкасці. Вільня, 2.05.1665. 
Пячатка на чырвоным сургучы захавалася напалову. 
Подпіс: Даніэль Чарнец. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 320—321адв.; арк. 321 — чыс-
ты, з адрасам). 

139. а) Прыватны ліст (пісьмо) Грыгорыя Неслухоўскага да свайго швагра слуц-
кага архімандрыта, міхайлаўскага, грозаўскага і дзяцелавіцкага ігумена Тэа-
дозія Васілевіча з просьбай прыехаць 8 лютага да яго дома ў Курадаве для 
благаславення яго нованароджанай дачкі. Курадаў, 5.02.1665. 
Пячатка на чырвоным сургучы і подпіс: Грыгоры Неслухоўскі. 
б) Дапіска яго ж да архімандрыта, на адвароце першага аркуша, з паведамлен-
нем аб перасылцы ліста ад пана [навагрудскага земскага] падсудка і просьбай 
даць рады наконт патрабавання пана падсудка да Г. Неслухоўскага трымаць у 
дазоры маёнткі айца мітрапаліта замест яго з-за яго занятасці. Без месца і даты. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. 2 арк. (арк. 322—323адв.; арк. 323 — 
чысты, з адрасам, на адвароце чарнавыя разлікі грошаў). 

140. Прыватны ліст (пісьмо) давідгарадоцкага ўрадніка Дамініка Мацэнеў-
скага да слуцкага архімандрыта Тэадозія Васілевіча з паведамленнем аб 
накіраванні паводле загаду вайсковых дэпутатаў палка пана віленскага 
ваяводы манахаў Кіеўскага Межыгорскага манастыра, які цяпер пад 
уладай Масквы, з Давыд-Гарадка ў Слуцк для часовага размяшчэння іх 
у адным з манастыроў. Давыд-Гарадок, 29.06.1665. 
Пячатка на чырвоным сургучы (разламаная напалам) і подпіс: Дамінік 
Мацэнеўскі. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 324, 326; збой пагінацыі; арк. 326 — 
чысты, з адрасам). 

141. Квітацыя вайсковых дэпутатаў ад харугвы брэсцкага земскага суддзі, 
ротмістра ЯКМ Бабраўніцкага аб атрыманні досыць хлеба на іх харугву 
палка пана мазырскага падкаморыя паводле асігнацыі пана польнага 
гетмана ВКЛ з вёсак слуцкага архімандрыта Шыпілавічы, Рэдкавічы, 
Пухавічы, Ямінск і Лесуны. Слуцк, 7.06.1665. 
Подпісы: Ян Здзытавецкі, дэпутат; Бальтазар Быленцкі, дэпутат. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 1 арк. (арк. 325). 

142. Обліг слуцкага мешчаніна і купца Васіля Маркіяновіча, выдадзены брат-
чыкам брацтва пры царкве Праабражэння Гасподняга ў месце Слуцку 
слуцкаму войту Базылю Тышэвічу, Яну Ляўковічу, Івану Скачкевічу, 
Матфію і Захарыю Ваўковічам і інш., аб пазыцы ў брацкага шпіталя 580 
злотых з тэрмінам вяртання грошаў 23 красавіка 1666 г. (па старым кален-
дары) у Слуцкім брацкім манастыры. Без месца і даты. 
Подпісы: Васілей Марыяновіч (!) (стб. м.); Грыгорэй Лапіцкі (пол. м.); 
Фёдар Канатопавіч (пол. м.). 
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Арыгінал («голы мемрам» з затылкам). Стб. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 4; 1. 2 арк. 
(арк. 327, 329; арк. 329 — чысты, з загалоўкам (затылкам), захаваўся напалову). 

143. Ліст [слуцкага ўрадніка] Казіміра Клакоцкага да пана Дамашэвіча з па-
ведамленнем аб нез’яўленні яго цімашэўскіх падданых на справу з пад-
данымі грычыноўскімі і з загадам, каб пад пагрозай пакарання сталі яны 
на справу 17 мая. Слуцк, 3.04.1666. 
Подпіс: Казімір Клакоцкі. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. 1 арк. (арк. 328). 

144. Ліст канюшага ВКЛ кн. Багуслава Радзівіла, у якім запэўнівае, у дадатак 
да свайго застаўнага ліста Зузане Скіндэраўне Скопавай на маёнтак Мо-
рач, грашовую кампенсацыю ёй за дадаткова пастаўленыя будынкі і за-
сеў у полі. Кралявец, 20.05.1666. 
Пячатка кустадыйная і подпіс: Б. Радзівіл. 
Арыгінал. Пол. м. Філіграні. Ст. сігн.: № 27; 13; 25; 6; 1817 года № 6; 30. 
2 арк. (арк. 330—331адв.; арк. 331 — чысты, з затылкам). 

145. а) Пабаровы квіт паборцаў Навагрудскага ваяв. аб заплаце ў Скарб ВКЛ 
слуцкім архімандрытам Тэадозіем Васілевічам падымнага падатку ў па-
меры 309 злотых са 103 дымоў маёнткаў Слуцкай архімандрыі — прад-
месця Слуцка Трайчаны і маёнткаў Грозаўскага манастыра. Навагрудак, 
11 … [1668] (месяц і год не пазначаны). 
Сляды чатырох пячатак на кустодыі. 
Подпісы: Аляксандр Чудоўскі, паборца ваяводства Навагрудскага; Ста-
ніслаў Керсноўскі паборца в[аяво]дства Навагрудскага; Ваўжынец Чар-
коўскі, паборца в. Навагрудскага. 
б) Нататка ўнізе аб заплаце архімандрытам падымнага. Без месца і даты. 
Подпіс: Пятровіч. 
в) Нататка на адвароце аб заплаце грошаў Чудоўскаму, падсудку, пад-
ваяводзе і падчашаму за пэўную працу. Без месца і даты. 
Подпіс: Пілецкі. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 16. 1 арк. (арк. 332). 

146. Прыватны ліст (пісьмо) енерала ЯКМ [Навагрудскага ваяв.] Мікалая Жоўрыда 
да навагрудскага [гродскага] намесніка Тэадора Савіцкага з просьбай прызнаць 
ва ўрадавых кнігах яго ліст інтрамісіі (падачы ў трыманне) на фальварак беліцкі 
законнікам [Слуцкага] манастыра Св. Спаса, так як енерал не можа сам з’явіцца 
з-за пэўных абавязкаў у кн. [Багуслава Радзівіла]. Белічы, 4.05.1668. 
Подпіс: Мікалай Жоўрыд, енерал ЯКМ. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. 1 арк. (арк. 333). 

147. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда. Сазнанне слуцкага мешчаніна Апа-
наса Падтопты аб продажы Стэфану Чурыловічу сваёй чвэрці морга зямлі 
ў месце Слуцку за Іллінскай брамай, ідучы да Мысліўшчыны, за 10 коп 
грошаў. Слуцк, 5.04.1668. 
Пячатка на кустодыі слуцкага падстаросты Яна Адляніскага-Пачобута. 
Подпісы: Аляксандр Крукоўскі, пісар [замка Слуцкага]; скарыгаваў Кунцэвіч. 
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Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 28. 1 арк. (арк. 334). 

148. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда ад 13.07.1668, выдадзены Базылю Тышэві-
чу. Дэкрэт плоцкага стольніка, губернатара Слуцкага і Капыльскага княства 
Казіміра Крыштафа Клакоцкага ў справе паміж падданымі сёлаў Грычынцы 
(Грычыновічы) і Цімашэвічы аб праве карыстання востравам Запруддзе (у даку-
менце пералічаны папярэднія дэкрэты пачынаючы з 1608 г.). Слуцк, 31.05.1666. 
Пячатка на кустодыі ўрада Слуцкага замка (герб «Пагоня»). 
Подпісы: Ян Адляніскі-Пачобут, падстароста слуцкі; Аляксандр Кру-
коўскі, пісар [замка Слуцкага]; скарыгаваў Кунцэвіч. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 335—336адв.; арк. 336 — чыс-
ты, з затылкам). 

149. Обліг-цырограф [слуцкага купца] Фёдара Канатопавіча, выдадзены Ба-
зылю Тышэвічу, Яну Скачкевічу, Грыгорыю Ярашэвічу і іншай браціі 
Слуцкага брацтва Праабражэння Гасподняга, аб пазыцы 115 злотых 
брацкага шпіталя з тэрмінам вяртання грошаў 6 студзеня 1670 г. (па ста-
рым календары). Слуцк, 6.01.1669. 
Подпіс: Фёдар Канатопавіч. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: № 13; 16. 1 арк. (арк. 341. 
Заўвага: збой пагінацыі, арк. 337—340 гл. дак. № 150). 

150. а) Тэстамент канюшага ВКЛ кн. Багуслава Радзівіла, у якім загадвае па-
хаваць сваё цела ў Кейданах па евангеліцкім або кальвінскім, абрадзе, а 
ўсе свае маёнткі і рухомую маёмасць запісвае адзінай дачцэ панне Луі-
зе-Шарлоце. Орля, 27.12.1668. 
Копіі подпісаў: Багуслаў Радзівіл, канюшы ВКЛ; Ян Сеўскі (?), суддзя 
земскі зямлі Дзебскай (?); Крыштаф з Залега Зельскі, пісар земскі зямлі 
Бельскай; Мікалай Лычка, чашнік па[д]ляскі, падстароста гродскі бранскі. 
б) Нататка на затылку, што гэта копія тэстамента напісана 5.09.1671. 
Подпіс капііста: Фёдар Хрысцініч. 
Тагачасная копія (5.09.1671). Пол. м. Філіграні. 4 арк. (арк. 337—340). 

151. Обліг Тэадора Ваўковіча, выдадзены Базылю Тышэвічу, Яну Скачкевічу, 
Грыгорыю Ярашэвічу, Мацею і Захарыяшу Ваўковічам, Яну Стрэльніковічу 
і іншай браціі Слуцкага брацтва пры царкве Праабражэння Гасподняга, на 
пазычаныя ў брацтва 800 злотых з тэрмінам вяртання грошаў 24 ліпеня 
1670 г. у Слуцкім брацкім манастыры. Без месца і даты [1669 г]. 
Подпісы: Тэадор Ваўковіч; Мікалай Рагоза; Іван Кухарэвіч; Базылі Ціма-
феевіч Хрысціні[ч]. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: № 12; 10. 1 арк. (арк. 342). 

152. Выпіс з кніг Наўгародскага гродскага суда ад 21.01.1670. Інтрамісійны 
квіт енерала ЯКМ Навагрудскага ваяв. Мікалая Жоўрыда аб паўторнай 
падачы ў трыманне пасля смерці канюшага ВКЛ кн. Багуслава Радзівіла 
маёнтка Белічы з в. Мліна-Заброддзе ў Слуцкім княстве Навагрудскага 
ваяв. законнікам брацтва Праабражэння Гасподняга ў Слуцку паводле за-
стаўнага ліста ад Б. Радзівіла ад 1668 г. Без месца, 13.01.1670. 
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Пячатка на кустодыі Навагрудскага гродскага суда і смаленскага столь-
ніка, навагрудскага падваяводы Яна з Харлежа Харлінскага. 
Подпісы: Самуэль Казі[мір] (?) Уняхоўскі, суддзя г[родскі] навагр[удскі], 
у адсутнасці пана пісара; у адсутнасці пана падпіска скарыгаваў Савіцкі. 
Арыгінал. Стб. і пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 343—344). 

153. Обліг слуцкага мешчаніна Аляксандра Баранчыка, выдадзены братчыкам брацт-
ва царквы Праабражэння Гасподняга ў Слуцку Базылю Тышэвічу, Яну Ляўкові-
чу, Яну Скачкевічу, Мацею і Захарыяшу Ваўковічам і інш., на пазычаныя 108 
злотых брацкага шпіталя з тэрмінам вяртання грошаў 12 студзеня 1670 г. (па 
старым календары) у брацкім манастыры. Без месца і даты [1669 г.]. 
Подпісы: Аляксандр Баранчык (стб. м.); Ян Цыбульскі; Юзаф Пяршке-
віч; Базылі Цімафеевіч Хрысцініч (усе — пол. м.). 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 6; 9. 1 арк. (арк. 345). 

154. Ліст саборны судовы айца Мяфодзія, архіепіскапа Канстанцінопаля, Нова-
га Рыма і сусветнага Патрыярха, да ўсіх праваслаўных свецкіх і духоўных 
асоб аб прызначэнні айца Іосіфа Шумлянскага епіскапам Львоўскай, 
Галіцкай і Камянец-Падольскай епархіі, з паведамленнем, што епіскап 
Антоні Вінніцкі, не з’яўляючыся мітрапалітам Кіеўскім, Галіцкім і ўсёй 
Русі, няслушна прызначыў епіскапам на гэтую епархію Іярамію Свяс-
цельніцкага. Без месца, …04.1670. (дата не пазначана), індыкта 8. 
Копіі подпісаў: Варфаламей, іраклійскі мітрапаліт; Феафіл, нікамідыйскі 
мітрапаліт; Анфін, бруйскі мітрапаліт; Іякаў, дымоціху мітрапаліт; За-
харыя, мелоніку мітрапаліт; Парфені, кіція мітрапаліт; Грыгорэй, халт-
кас(?) мітрапаліт; Мітрафан, кізіку мітрапаліт; Яйфімі, халкідонскі міт-
рапаліт; Парфені, сандарыйскі мітрапаліт; Мароніус, дрысці мітрапаліт; 
Іосіф, самму мітрапаліт; Хрысанф, дэркон[скі] мітрапаліт. 
Тагачасная копія. Стукр. м. (пераклад з грэчаскай м.). Філігрань. Ст. 
сігн.: «не нужное». 2 арк. (арк. 336—337; збой пагінацыі). 

155. Ліст айца Мяфодзія, архіепіскапа Канстанцінопаля, Новага Рыма і сус-
ветнага Патрыярха, да мітрапаліта Кіеўскага і усёй Русі Іосіфа Тукаль-
скага з пажаданнямі трымацца праваслаўнай веры, бараніць паству ад 
ворагаў і г. д. Канстанцінопаль, … 04.1670 (без даты), індыкта 8. 
Копіі подпісаў: Мяфодзі, патрыярх; Варфаламей, іераклійскі мітрапаліт; 
Мітрафан, кізіцкі мітрапаліт; Анфін, бруйскі мітрапаліт; Мароній, 
дрыйскі мітрапаліт; Захарыя, оанакійскі мітрапаліт; Парфені, клаційскі 
мітрапаліт; Феафіл, нікамідыйскі мітрапаліт; Яйфімі, халкідонскі мітра-
паліт; Якаў, даматыхійскі мітрапаліт; Парфені, сандарыйскі мітрапаліт; 
Іосіф, самму мітрапаліт; Хрысанф, дэрконскі мітрапаліт. 
Тагачасная копія. Стукр. м. (црксл. м.) (пераклад з грэчаскай м.). Філі-
грань. Арк. 338—339. 

156. Ліст айца Мяфодзія, архіепіскапа Канстанцінопаля, Новага Рыма і сус-
ветнага Патрыярха, да ўсіх праваслаўных свецкіх і духоўных асоб у 
Польскай, Літоўскай і Рускай землях, каб падпарадкоўваліся прызнача-
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наму Патрыярхам Кіеўскаму мітрапаліту, архіепіскапу кір Іосіфу Ту-
кальскаму, а не самазванцу Антонію Вінніцкаму, які не мае ніякіх папер 
на Кіеўскую мітраполію. Без месца, …04.1670 (без даты), індыкта 8. 
Копіі подпісаў: (гл. дак. № 155). 
Тагачасная копія. Стукр. м. (пераклад з грэчаскай м.). Без філіграні. Арк. 339—
339адв. 
Заўвага: дакументы № 155 і 157 напісаны на адным стандартным аркушы, пе-
ракладзеным нападам, што азначае два звычайных аркушы (арк. 338—339адв.) 

157. Ліст саборны судовы айца Мяфодзія, архіепіскапа Канстанцінопаля. Новага 
Рыма і сусветнага Патрыярха, з паведамленнем да мітрапаліта Кіеўскага і 
ўсёй Русі кір Іосіфа Тукальскага, духоўных і свецкіх сенатараў і ўраднікаў 
зямлі Расійскай аб сваім загадзе епіскапу Антонію Вінніцкаму, які незакон-
на захапіў трон Кіеўскай мітраполіі, аб вяртанні законнаму мітрапаліту 
І. Тукальскаму захопленых царкоўных рэчаў і каштоўнасцяў пад пагрозай 
царкоўнага пракляцця. Без месца, …04.1670 (без даты), індыкта 8. 
Копіі подпісаў: (гл. дак. № 155). 
Тагачасная копія. Стукр. м. (пераклад з грэчаскай м.). Філігрань. 1 арк. (арк. 340). 

158. Тэстамент Гальшкі Руткоўскай Янавай Шыкеравай, у якім свой маёнтак 
Ямінск запісвае ў пажыццёвае валоданне мужу, віцебскаму скарбніку Яну 
Шыкеру, а па яго смерці — сыну Зыгмунту Шыкеру навечнасць, а маёнткі 
Глуск-Дварэц і Воўкаўшчына запісала дзецям ад папярэдніх мужоў-нябож-
чыкаў Яна Скабейкі і Яна Невяртовіча. Ямінск, 1670 г. (без даты і месяца). 
Копіі подпісаў: Гальшка Руткоўская Янавая Шыкеравая; Казімір Караль 
на Хальчу Халецкі, староста мазырскі; Стэфан Бруханскі, падсудак сло-
німскі; Мікалай Воўк з Ланевіч, гараднічы старадубскі. 
Копія XVIII в. Пол. м. Філігрань. 1 арк. (арк. 341). 

159. Ліст ігумена Слуцкага брацкага манастыра Геліяша Рамановіча і Слуцкага 
брацтва пры царкве Праабражэння Гасподняга аб продажы слуцкаму 
мешчаніну Захарыяшу Ваўковічу пляца на Рынку ў Слуцку, дзе да пажара 
крама стаяла, за 40 коп грошаў, так як брацтва атрымала ад слуцкай 
адміністрацыі іншы пляц для пабудовы крамы. Слуцк, 10.02.1671. 
Пячатка кустадыйная Слуцкага брацтва і манастыра Праабражэння Гасподняга. 
Подпісы: С[вяты] манах Эліяш Рамановіч, на гэты час ігумен брацтва 
Слуцкага Праабражэння Гасподняга з усёй браціей законнай; Іван Скач-
кевіч, як на гэты год с[таршы] бр[ацтва]. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 342—343; арк. 343 — чысты). 

160. Адсутнічае. 

161. а) Ліст плоцкага стольніка Казіміра Клакоцкага, апекуна, і Станіслава з 
Незабытова Незабытоўскага, аканома маёнткаў княжны Людовікі-Кара-
ліны Радзівілаўны, да парафіян грэчаскай рэлігіі Зблянскай царквы [Ус-
пення] Панны Марыі аб прызначэнні слуцкім пратапопам айца Іаана 
Ківачыцкага прэзбітарам гэтай царквы. Слуцк, [2.03.1675]. 
Пячатка кустадыйная губернатара княства Слуцкага Казіміра Клакоцкага. 
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Подпісы: Казімір Клакоцкі, стольнік плоцкі; Станіслаў Незабытоўскі. 
б) Нататка з левага боку аб прызнанні ўпаўнаважаным Станіславам Бу-
жынскім, смаленскім скарбнікам, гэтага дакумента ў кнігах Галоўнага 
Трыбунала ВКЛ. Без месца, 19.01.1729. 
Подпісы: Міхал Казімір князь Радзівіл, маршалак Трыбунала Галоўнага 
ВКЛ; Стэ[фан] (?) Міхал Гарабурда, пісар зем[скі] на[ва]г[руд]скі; вы-
даў з актаў Тшцінскі. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 3. 2 арк. (арк. [344—345]; арк. [345] — 
чысты; правая частка дакумента адарваная і не захавалася, на якой былі пазна-
чаны нумар дакумента і пагінацыя). 

162. а) Пабаровы квіт паборцаў Навагрудскага ваяводства аб заплаце слуцкім 
архімандрытам Тэадозіем Васілевічам падымнага падатку ў памеры 618 
злотых з 103 дымоў маёнткаў Слуцкай архімандрыі — прадмесця ў 
Слуцку Трайчаны і маёнткаў Грозаўскага манастыра. Вільня, 27.03.1671. 
Подпісы: Вінцэнты Рымша, паборца ваяв. Наваг[рудскага]; Зыгмант Міха-
лоўскі, паборца ваяводства Навагрудскага. 
б) Нататка ўнізе: «№ 45. 3 дымоў 103 аддадзена злотых 618. На месцы 
п. Пятровіча падпісаў Мігуневіч». Без месца і даты. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 21. 1 арк. (арк. 346). 

163. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда. Дэкрэт слуцкага падстаросты Станіслава 
Касцюшкевіча ў справе слуцкіх мяшчан Хамы і Амелькі Пекішаў з Томашам 
Сяркевічам і яго жонкай Ксеніяй Залівачанкай, іх цёткай і былой апякункай, аб 
нявыплаце ім грошаў за затрыманыя ёю ў апецы рэчы. Слуцк, 6.07.1671. 
Пячатка на кустодыі ўрада Слуцкага замка (герб «Пагоня»). 
Подпісы: Аляксандр Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]; скарыгаваў Кунцэвіч. 
Арыгінал. Пол. м. Філіграні. Ст. сігн.: «Дело Соборной церкви». 4 арк. 
(арк. 347—350). 

164. Адсутнічае. 

164-bis. (Без нумара). Обліг слуцкага мешчаніна Уласа Скіндэровіча, выда-
дзены братчыкам [Слуцкага] брацтва царквы Праабражэння Гасподняга 
Базылю Тышэвічу, Яну Ляўковічу, Івану Скачкевічу, Грыгорыю Ярашэ-
вічу, Мацею і Захару Ваўковічам і інш., на пазычаныя ў брацтва 30 зло-
тых з тэрмінам вяртання грошаў трыма ратамі ў 1671 і 1672 гг. у Слуц-
кім брацкім манастыры. Без месца і даты [1671 г.]. 
Подпісы: Базылі Хрысцініч; Ян Бунецкі; Ян Цыбульскі. 
Арыгінал («голы мемрам» з затылкам). Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 13; 
11. 2 арк. (арк. 355—356адв.; арк. 355 — чысты, з загалоўкам). 

165. а) Ліст слуцкага мешчаніна Германа Чэрніковіча аб продажы братчыкам 
Слуцкага брацтва пры царкве Св. Спаса айцу Геліяшу Рамановічу, па-
нам Базылю Тышэвічу, Яну Ляўковічу, Івану Скачкевічу, Мацею і Заха-
рыяшу Ваўковічам, Міхалу і Грыгорыю Лапіцкім і інш. за 350 злотых 
двара з пляцам на Спаскай вул. побач з брацкім шпіталем, які двор ён 
набыў 1.01.1662 у Касіяна Шутовіча. Слуцк, 9.03.1674. 
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Подпісы: Мікалай Дубінскі; Іван Кухарэвіч; Лукаш Атачэніковіч. 
б) Нататка з левага боку аб прызнанні гэтага ліста ў кнігах Слуцкага 
замкавага суда. Без месца, 20.07.1675. 
Подпісы: Станіслаў Касцюшкевіч, падстароста слуцкі; Аляксандр Кру-
коўскі, пісар. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 357—358; арк. 358 — чысты). 

166. а) Рэестр прывілеяў і спраў Слуцкага брацтва пры царкве Праабражэння 
Гасподняга, якія знаходзіліся на захаванні ў войта места Слуцка Базыля 
Тышэвіча, а цяпер перададзеныя абраным на гэты год старостам брацтва 
Яну Скачкевічу і Захарыяшу Ваўковічу. Без месца, 1.12.1662. 
Подпісы: Ян Скачкевіч, Захарыяш Ваўковіч. 
б) Нататка аб перадачы спраў брацтва паводле гэтага рэестра, а таксама 
ліста на фальв. Белічы новаабраным брацкім старостам Філіпу Алайке-
вічу і Грыгорыю Лапіцкаму. Без месца, 1.12.1675. 
Подпіс: Іван Скачкевіч. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 359—360адв.). 

167. Обліг Мацея Ваўковіча, выдадзены братчыкам Слуцкага брацтва пры царкве 
Праабражэння Гасподняга Яну Душэўскаму, Базылю Тышэвічу, Яну Ляўкові-
чу, Яну Скачкевічу, Грыгорыю Лапіцкаму, Філіпу Алайкевічу і інш., на пазы-
чаныя ў брацтва 560 коп грошаў з тэрмінам вяртання грошаў 1.11.1676 (па 
старым календары) у Слуцкім брацкім манастыры. Без месца і даты. 
Подпісы: Мацей Ваўковіч; Станіслаў Касцюшкевіч; Ян Лісоўскі; Сымон 
Кунцэвіч. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: № 1. 1 арк. (арк. 361—361адв.). 

168. Ліст рэвізора [Слуцкага княства] Самуэля Уладыслава Вішнеўскага раз-
межавання земляў в. Цесава-Зажава маёнтка Пагост і в. Закальніч маёнтка 
Ярэмічы канюшанкі ВКЛ княжны [Радзівілаўны] з землямі в. Цярушкі 
Слуцкага жаночага манастыра Св. Эліяша (Іллі). Цярушкі, 12.11.1676. 
Копіі подпісаў: Самуэль Уладыслаў Вішнеўскі, рэвізор; гэтае агранічэнне 
зацвярджаем: Казімір Клакоцкі, стольнік плоцкі; Станіслаў Незабытоўскі, 
п[адчашы] к[алішскі]. 
Копія кан. XVIII — пач. XIX ст. Пол. м. Філіграні. 2 арк. (арк. 362—363; 
арк. 363 — чысты, з затылкам). 

169. Обліг жыда Герцка Шлёўмавіча, арандатара Слуцкай мытніцы, выда-
дзены Пятру Міхайлавічу і яго жонцы Аўдоцці Нікасянцы, на пазыча-
ныя ў іх 310 злотых з тэрмінам вяртання грошаў 11.11.1676 у іх доме ў 
месце Слуцку на Рынку. Без месца і даты [1676 г.]. 
Подпісы: Герцык Шлёўмавіч (жыд. м.); Станіслаў Абрамовіч (стб. м.); 
Мікалай Дубінскі (пол. м.); Карнілей Карсюк (стб. м.). 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 20 (папраўлена на 21). 1 арк. 
(арк. 364—364адв.). 

170. Обліг слуцкага мешчаніна Мацея Ваўковіча, выдадзены братчыкам брацт-
ва пры царкве Праабражэння Гасподняга ў месце Слуцку Базылю Тышэві-
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чу, Яну Скачкевічу, Тэадору Марксу, Базылю Хрысцінічу і інш., на пазы-
чаныя ў брацтва 400 злотых з тэрмінам вяртання грошаў 1.12.1676 у Слуц-
кім брацкім манастыры. Без месца і даты [1676 г.]. 
Подпіс: Мацей Ваўковіч. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: №16; 16; 8. 1 арк. (арк. 365—365адв.). 

171. Прыватны ліст (пісьмо) Станіслава Незабытоўскага да дарожскага ста-
росты Крыштафа Шандрона з просьбай забяспечыць выдачу 10 вёдраў 
мёду Слуцкаму брацтву пры Спаскай царкве за 1676 г. сялянамі в. Дама-
навічы за карыстанне востравам Качова. Слуцк, 22.04.1677. 
Пячатка кустадыйная і подпіс: Стан[іслаў] Незабытоўскі. 
Арыгінал. Пол. м. Філіграні. 2 арк. (арк. 367 — ненумараваны; апошні 
чысты, з адрасам; збой пагінацыі). 

172. а) Апісанне карчомнага дома ў Трайчанах, які належыць Слуцкай архі-
мандрыі. Без месца, 22.06.1677. 
б) Апісанне шкод (разбурэнняў) у Трайчанскай карчме. Без месца, [22.06.1677]. 
Подпіс пісара [Слуцкага замка?] аб сазнанні дакументаў ва ўрадзе. 
в) Нататка, што згаданыя дакументы належаць да справы слуцкага архі-
мандрыта, мітрапалітанскага намесніка з жыдамі, слуцкімі арандатарамі 
Зымелем Літмановічам і Гершам Шаўловічам аб спусташэнні Трайчан-
скай карчмы. Без месца і даты. 
Арыгінал (чарнавы варыянт). Пол. м. Без філіграні. 1 арк. (арк. 366—366адв.). 

173. Обліг слуцкага мешчаніна і купца Астафія Пятровіча, выдадзены братчыкам 
Слуцкага брацтва пры царкве Праабражэння Гасподняга Базылю Тышэвічу, 
Яну Скачкевічу, Мацею і Захарыяшу Ваўковічам, Тэадору Марксу і Базылю 
Хрысцінічу, на пазычаныя ў брацкага шпіталя 290 злотых з тэрмінам вяртання 
грошаў 1.02.1678 у Слуцкім брацкім манастыры. Без месца і даты [1677 г.]. 
Подпісы: Астафі Пятровіч; Адам Малюшыцкі; Мікалай Дубінскі; Ян Метыцкі. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: № 18; 21; 19. 1 арк. (арк. 368—368адв.). 

174. Обліг-цырограф Захарыяша Ваўковіча, выдадзены братчыкам Слуцкага брацтва 
пры царкве Праабражэння Гасподняга Базылю Тышэвічу, Яну Скачкевічу, Гры-
горыю Лапіцкаму, Філіпу Алайкевічу і інш., на пазычаныя ў брацтва 112 злотых 
з тэрмінам вяртання грошаў 22.11.1678. Слуцк, 23.03.1678. 
Подпіс: Захарыяш Ваўковіч. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: № 18; 22. 1 арк. (арк. 369). 

175. Обліг жыда Зымеля Ліпмановіча (Літмановіча), арандатара Слуцкай мытніцы, 
выдадзены братчыкам Слуцкага брацтва пры царкве Праабражэння Гасподняга 
Базылю Тышэвічу, Яну Скачкевічу, Грыгорыю Ярашэвічу, Мацею і Захарыяшу 
Ваўковічам і інш., на пазычаныя ў брацкага шпіталя 312 злотых з тэрмінам вяр-
тання грошаў 6.03.1678 у Слуцкім брацкім манастыры. Без месца і даты. 
Подпісы: Зымель Ліпмановіч (жыд. м.); Ян Метыцкі; Мікалай Дубінскі; 
Ян Стрэльніковіч (усе — пол. м.). 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні. Ст. сігн.: № 1; 18. 1 арк. (арк. 370). 
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176. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда ад 26.05.1678. Угодлівы ліст прэз-
бітара Слуцкай Юр’еўскай царквы Міхала Салаў’евіча аб адмове на 
права ўласнасці на двух падданых з яго в. Лесуны, якія ў 1670 г. збеглі і 
пасяліліся ў мястэчку Трайчаны нябожчыка слуцкага архімандрыта Тэа-
дозія Васілевіча, за што атрымаў ад трайчанскага старосты Пятра Дані-
шэўскага 20 коп грошаў. Без месца, 10.05.1678. 
Пячатка на кустодыі ўрада Слуцкага замка і княства (герб «Пагоня»). 
Подпісы: Аляксандр Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка] (стб. м.); скары-
гаваў Кунцэвіч (пол. м.). 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 61; 60. 2 арк. (арк. 371—372). 

177. «Спісанне» (інвентар) манастыра пры царкве Св. Тройцы ў Слуцку за Іллін-
скай брамай, манастырскіх фальварка і мяшчан у Трайчанах, складзенае 
пасля смерці беларускага епіскапа, слуцкага архімандрыта [Тэадозія] Васі-
левіча. Без месца, 28.05.1678. 
Без пячатак і подпісаў. 
Тагачасная копія (?). Пол. м. Філіграні. Ст. сігн.: № 53; 61. 6 арк. (арк. 373—
378; арк. 376, 377 — чыстыя, арк. 378 — чысты, з затылкам). 

178. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда ад 5.12.1678, выдадзены 21.02.1692 Тэа-
фану Бунцэвічу. Рэестр да тэстамента Івана Скачкевіча размеркавання грошаў 
і рухомых рэчаў для цэркваў, манастыроў і розных асоб. Без месца, 1678 г. 
Пячатка на кустодыі ўрада Слуцкага замка (герб «Пагоня»). 
Подпісы (1692 г.): Міхал Буйневіч, пісар [Слуцкага замка]; скарыгаваў 
Дашкевіч. 
Арыгінал (1692 г.). Пол. м. Філіграні. 4 арк. (арк. 379—382). 

179. а) Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда сазнання Марыны Кажухоўскай 
Базылёвай Глушкевічавай аб продажы Томашу Дзёртцы свайго дома ў 
Слуцку на вул. Юр’еўскай, запісанага ёй нябожчыкам мужам, за 1000 
злотых. Слуцк, 17.12.1678. 
Пячатка на кустодыі ўрада Слуцкага замка (герб «Пагоня»). 
Подпісы: Аляксандр Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]; скарыгаваў Кунцэвіч. 
б) Надпіс на затылку (арк. 384адв.): «Права на дом, дадзенае Слуцкаму 
брацтву ад кс. Антонія Дзёрткі, грозаўскага ігумена, 1 верасня 1731 года». 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 383—384адв.; арк. 384 — чыс-
ты, з затылкам). 

180. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда сазнання Самуэля Ількевіча і яго 
жонкі Зосі Міхалаўны Мальцаўны аб асекурацыі (запэўніванні) для но-
вага слуцкага архімандрыта Тэафана Крэхавецкага з абяцаннем пражы-
ваць у мястэчку Трайчаны Слуцкай архімандрыі і выконваць усе належ-
ныя павіннасці. Слуцк, 29.02.1680. 
Пячатка на кустодыі ўрада Слуцкага замка (герб «Пагоня»). 
Подпісы: Станіслаў Касцюшкевіч, падстароста княства Слуцкага; кары-
гаваў Браткоўскі. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 385—386). 
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181. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда сазнання слуцкага мешчаніна Андрэя 
Ангілея, каваля, аб продажы Амялляну Пекішу, кушнеру, свайго дома з 
пляцам у месце Слуцку на Крывасёлках за 200 злотых. Слуцк, 22.11.1680. 
Пячатка на кустодыі ўрада Слуцкага замка (герб «Пагоня»). 
Подпісы: Станіслаў Касцюшкевіч, падстароста кн[яства] Слуцкага; ска-
рыгаваў Кунцэвіч. 
Арыгінад. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: «Соборной церкви». 2 арк. (арк. 387—
388; арк. 388 — чысты). 

182. Выпіс з кніг Мінскага гродскага суда скаргі Матэуша Абрамовіча, слугі 
мінскага стольніка Караля Уняхоўскага, на Яна Віткоўскага і яго сына 
Януша Віткоўскага аб крадзяжы Янушам яго каня, калі яны разам супра-
ваджалі К. Уняхоўскага на Вальны сойм у Варшаве. Мінск, 6.07.1681. 
Пячатка на кустодыі Марціна Казіміра Валадковіча, мінскага гарадніча-
га і падстаросты. 
Подпісы: Ян Кастравіцкі, пісар [гродскі мінскі]; скарыгаваў з кнігамі 
Стрэгоцкі (стб. м.). 
Арыгінал. Стб. і пол. м. Без філіграні. 2 арк. (арк. 389—390). 

183. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда скаргі зямянкі Слуцкага княства 
Марыяны Сакалоўны [Юрынай] Кутылоўскай-Цярпіцкай на свайго му-
жа Юрыя [Кутылоўскага]-Цярпіцкага аб заключэнні без яе ведама ўгоды 
з законніцамі Слуцкага кляштара св. Геліяша пра уступку ім за 30 зло-
тых падданага, які належыць да яе маёнтка Садовічы і быў прысуджаны 
ёй у справе з законніцамі ўрадам Слуцкага замка. Слуцк, 8.09.1681. 
Пячатка на кустодыі слуцкага падстаросты Станіслава Касцюшковіча. 
Подпісы: Аляксандр Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]; скарыгаваў Кунцэвіч. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. 1 арк. (арк. 391). 

184. а) Ліст слуцкіх абывацеляў Захарыяша Ваўковіча і яго жонкі Марыяны Саш-
чанкі аб продажы сваім цесцю і дачцэ, Тэафану Бунцэвічу і Яўфеміі Ваў-
ковічаўне, крамы з пляцам у месце Слуцку за 300 злотых. Слуцк, 12.09.1681. 
Дзве пячаткі на кустодыі кепскай якасці (не зразумела чые). 
Подпісы: Захарыяш Ваўковіч; Марына Сашчанка Ваўковічавая; Філіп Алай-
ковіч; Аляксандр Крукоўскі, лоў[чы] чарн[ігаўскі?]; Ян Стрэльніковіч; (ні-
жэй): упісаны ў кнігі — Кунцэвіч. 
б) Нататка на палях аб прызнанні гэтага дакумента на ўрадзе [Слуцкага 
замка]. Без месца, 31.10.1681. 
Подпісы: Станіслаў Касцюшкевіч, падстароста кн[яств]а Слуцкага; Аляк-
сандр Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: «не да нас гэта належыць». 2 арк. 
(арк. 392—393; арк. 393 — чысты, з затылкам). 

185. а) «Атварысты» (адкрыты) ліст абознага ВКЛ, блудзенскага старосты, пал-
коўніка войск ЯКМ Юрыя Караля Хадкевіча да ўсіх людзей з паведамлен-
нем, што ў сувязі са знішчэннем падчас вайны фундушавых дакументаў ён 
пацвярджае старыя наданні парафіяльным цэрквам Уваскрасення Гасподня-
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га і Св. Мікалая ў яго месце Петрыкаве і іх цяперашнім святарам Міхалу і 
Яну Загароўскім, г. зн. вёску Смятанічы, 6 агароднікаў у Більцы і царкоўныя 
пляцы ў Петрыкаве, а таксама дае даходы з в. Бабынічы царкве Найсвяцей-
шай Панны ў Петрыкаўскай пушчы ва ўрочышчы Бабынічы, якая прыпісана 
да парафіі св. Мікалая. Пералічаны вёскі і вуліцы ў Петрыкаве, якія нале-
жаць да абедзвюх парафій. Петрыкаў, 01.1682 (без даты). 
Копія подпісу: Юры Караль Хадкевіч, абозны В. Кн. Літ., староста блуд-
зенскі, палкоўнік войск ЯКМ. 
б) Надпіс ніжэй: «Гэты ліст, выдадзены маім бацькам-нябожчыкам Юрыем 
Каралем Хадкевічам, абозным ВКЛ, айцам святарам цэркваў Петрыкаўскіх, 
поўнасцю пацвярджаю. У Петрыкаве, 12.03.1709». 
Копія подпіса: Ян Караль Хадкевіч, вел[ятыцкі?], блудз[енскі[, даўг[е-
лішскі] староста. 
в) Надпіс на палях (арк. 394) аб падачы дакумента кс. Нарцысам Сіняў-
скім, законнікам св. Базыля Вялікага, у акты Мазырскага гродскага суда. 
Без месца, 6.02.1737. 
Копіі подпісаў: Гервазы Людвік Аскерка, староста мазырскі; Міхал І[па-
горскі]-Лянкевіч, суддзя грод[скі] мазырс[кі]; Рафал Шумоўскі, пісар 
гродскі мазырс[кі]. 
г) Надпіс на арк. 395 аб выдачы копіі гэтага дакумента з канцылярыі 
Слуцкай архімандрыі айцу Яну Будовічу, прэзбітару Петрыкаўскай цар-
квы Узнясення Гасподняга. Без месца, 30.01.1757 (стары стыль). 
Копія подпіса: Давыд Насчынскі, архімандрыт слуцкі, намеснік Мітра-
поліі Кіеўскай. 
Копія (2-я пал. XVIII ст.). Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 8. 2 арк. (арк. 394—395). 

186. Кантрамісны ліст Стэфана Жаўткоўскага аб адсутнасці прэтэнзій да па-
на Самуэля Вышынскага ў сувязі са смерцю сына Якіма Жаўткоўскага, 
які служыў апошняму, задаўленага возам з дрэвам. (Месца напісання 
дакумента не захавалася: аркуш абадраны), 4.03.1683. 
Подпісы: Іван Тэрлецкі, празбітар; Пётр Паўловіч; Жэрнер(?). 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: «Дело Соборной церкви». 1 арк. 
(арк. 396). 

187. Ліст калішскага падчашага, [слуцкага старосты] Станіслава Незабітоўскага, 
які пацвярджае старажытныя фундушы кн. Алелькавічаў замкавай царкве Ус-
пення Найсвяцейшай Панны з прыдзеламі ў Слуцку, якая пры слуцкім 
архімандрыце [Тэадозіі] Васілевічу са згоды канюшага ВКЛ кн. Багуслава 
Радзівіла была адрэстаўрыравана і пры ёй замест прыдзелаў былі пабудаваны 
дзве новыя царквы Богаяўлення і Уваходу Хрыста ва Іерусалім, а таксама за-
хоўваючы старыя храмавыя фэсты (святочныя шэсці). Слуцк, 16.04.1684. 
Копія (?) подпісу: Станіслаў Незабітоўскі, падчашы калішскі. 
Тагачасная копія(?). Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 66. 2 арк. (арк. 397—
398; арк. 398— чысты). 

188. Выпіс з кніг Мітрапалітанскага духоўнага суда Слуцкай капітулы. Дэкрэт згод-
на скаргі Анастасіі Мінкевічаўны на свайго брата, слуцкага пратапопа Сімёна 
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Мінкевіча, былога апекуна яе і сясцёр Еўдакіі і Яўфіміі па смерці іх бацькі, слуц-
кага «ражэственскага» святара Іаана Мінкевіча, аб нявыдзяленні ёй пасагу пры 
выдачы замуж за слуцкага мешчаніна Іаана Васілевіча. Слуцк, 13.03.1685. 
Пячатка куродымная [Слуцкай?] Знаменскай царквы. 
Подпісы: Міхаіл Салаўевіч, прэзбітар Юраўскі, пісар капітулы Слуцкай; 
Феадор Арэховіч, святар Іванаўскі; Матвей Багушэвіч, інстыгатар судоў 
духоўных; Іаан Ахрэмовіч, прэзбітар Варварынскі; скарыгаваў Багушэвіч. 
Арыгінал. Стб. м. Філігрань. 2 арк. (арк. 399—400). 

189. Выпіс з кніг Слуцкага замкавага суда сазнання слуцкіх мяшчан Таццяны 
Багданавай Шэлегавай, яе сына Стэфана Шэляговіча і яго жонкі Агапы 
Ахрэмаўны аб продажы цэхмістрам Юрыю Вайцяховічу, Паўлу Саван-
цэвічу, Мікалаю Казевічу і ўсёй браціі Слуцкага шавецкага саф’яніцкага 
цэха свайго дома з пляцам у месце Слуцку на вул. Спаскай побач са 
Спаскім манастыром і месцкім дваром за 385 злотых. Слуцк, 27.06.1685. 
Пячатка на кустодыі ўрада Слуцкага замка (герб «Пагоня»). 
Подпіс: Аляксандр Крукоўскі, пісар [Слуцкага замка]. 
Арыгінал. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: «да шаўцоў належыць у Слуцку». 
2 арк. (арк. 401—402; арк. 402 — чысты). 

190. а) Ліст-ардынацыя ўраднікаў Слуцкага і Капыльскага княства Людовікі 
Караліны Радзівілаўны для духавенства грэчаскай (праваслаўнай) рэлігіі 
ў княстве з рэгламентацыяй набажэнстваў і духоўнага жыцця сялян і 
мяшчан. Слуцк, 29.01.1686. 
Копіі подпісаў: Станіслаў Незабытоўскі, падчашы калішскі, [староста слуцкі]; 
Ян Юры Хвалкоўскі, х[аружы?] н[айсвяцейшай] Н[ейбурскай] кн[яжны], 
м[аркграфіні] Б[рандэнбурскай], камісар; Ян Рэгер, канц[ылярыст?] і камісар. 
б) Нататка аб выдачы гэтай копіі з арыгінала, які (арыгінал) з подпісамі 
духавенства застаецца ў Скарбе [Слуцкага замка]. Слуцк, 5.03.1686. 
Подпіс: Ян Каспар … (недапісана). 
Копія тагачасная (5.03.1686). Пол. м. Філіграні. 2 арк. (арк. 403—404). 

191. а) Той жа тэкст, што ў дакуменце № 190-а. 
б) Нататка ніжэй, што гэты дакумент падчас камісіі ў Слуцку быў пуб-
лічна абвешчаны 4.02.1686, а таксама копія дакумента была выдадзена 
капыскім мяшчанам. Біржы, 5.08.1699. 
Копіі подпісаў: Станіслаў Незабытоўскі, падчашы калішскі; Ян Юры Хвал-
коўскі, х[аружы?] н[ай]с[вяцейшай княжны] як аканом. 
в) Нататка аб зацвярджэнні гэтага дакумента. Брэгга … Сілезіор …, 18.09.1699. 
Копія(?) подпісу: Караль Філіп, палацінус рэнскі. 
г) Нататка на арк. 406адв. 
Брэгенц(?) у Сілезіі, 4.10.1704. 
Копія(?) подпісу: Караль Філіп, палацінус рэнскі. 
Копія пач. XVIII ст. Пол. м. (а, б), лат. м. (в, г). Філігрань. Ст. сігн.: 
№ 42. 2 арк. (арк. 405—406адв.) 

192. Той жа тэкст, што ў дакуменце №190-а, б. 
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Копія кан. XVII — пач. XVIII стст. Пол. м. Філіграні. 4 арк. (арк. 408—
411 (збой пагінацыі); арк. 411 — чысты, з затылкам). 

193. Ліст брандэнбургскай маркграфіні княжны Людовікі Караліны Радзівілаў-
ны да ўсіх жыхароў і духавенства Слуцкага княства аб пажалаванні Слуц-
кай архімандрыі і Грозаўскага ігуменства айцу Серафіёну Палхоўскаму, 
ігумену манастыра Дзяцелавіцкага, па смерці былога слуцкага архіманд-
рыта, грозаўскага ігумена айца Тэафана Крэхавецкага. Берлін, 20.01.1687. 
Копія подпісу: Людовіка Караліна Радзівілаўна, маркг[рафіня] бранд[эн-
бургская]. 
Копія XVIII ст. Пол. м. Філігрань. Ст. сігн.: № 14; 3. 1 арк. (арк. 407). 

194. Той жа тэкст, што ў дакуменце № 193. 
Пячатка на кустодыі і подпіс Л. К. Радзівілаўны. 
Арыгінал. Пол. м. Без філіграні(?). Ст. сігн.: № 1; 21; 73. 1 арк. (арк. 412; ар-
куш знізу падклеены адным слоем паперы; аркуш перакладзены напалам). 

 
1  Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 5. Мн., 2004. С. 47—72. 

 
Я. Я. Янушкевіч 

ВАЛОЖЫНШЧЫНА Ў МАТЭРЫЯЛАХ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА ГІСТАРЫЧНАГА АРХІВА БЕЛАРУСІ 

Матэрыял, прапанаваны чытачам БАШ, быў падрыхтаваны раней 
для гісторыка-дакументальнай хронікі «Памяць» Валожынскага р-на, ад-
нак туды не трапіў. А прагалы ў гісторыі малых радзім непазбежна адбіва-
юцца прыкрым рэхам у энцыклапедычных выданнях, бо інакш як можна 
вытлумачыць, калі ва універсальнай «Беларускай энцыклапедыі» ў 18 та-
мах не змешчаны персаніліі, у прыватнасці, на братоў Здзяхоўскіх (коліш-
ніх уладальнікаў мяст. Ракаў) — славутага прафесара Мар’яна і ягонага 
брата-літаратара Казіміра. А быў яшчэ і Здзяхоўскi Пaвел (1914—1972; 
псеўданiмы Józef Maria, Ursyn, Józef Ursyn, Jerzy Maria Ursyn) — празаiк, 
публiцыст, перакладчык; нарадзiўся 1 лютага 1914 г. у мяст. Ракаў… Няма 
Міхала Грушвіцкага (1828—1904) — кампазітара з суседніх Выганіч. Ня-
ма прыгадак, што раней, у XVIII ст., Выганічамі валодаў другі кампазі-
тар — Міхал Клефас Агінскі (1765—1833)… Што ў тых самых мясцінах 
жыў авантурны Сяргей Пясецкі (1899? або 1901—1964), аўтар слыннага 
бестселера «Каханак Вялікай Мядзведзіцы» (1937); да слова, толькі ў ад-
ной Італіі раман перавыдаваўся больш за 20 разоў. Між тым падрабязныя 
вопісы ацалелых архіўных скарбаў складаюць аснову, падмурак для рас-
працоўкі і развіцця гістарычнага краязнаўства. 
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Пералiк-рэестр дакументаў па гiсторыi Валожыншчыны 
(да 1917 г.) з фондаў НГАБ 

Пры апiсаннi архiўных дакументаў найчасцей слова «Справа пра…» 
(«Дело об…») апускаецца; у лiчбавым пералiку спасылкі «Архіўная сігнату-
ра» першая азначае — фонд, другая — вопiс, трэцяя — адзiнку захавання, 
чацвёртая, па магчымасцi, азначае архiўную пагiнацыю старонак. Напрык-
лад, 694, 5, 7 — фонд 694, вопiс 5, адзiнка захавання 7; або: 1769, 1, 6, 743—
746 — азначае: фонд 1769, вопiс 1, адзiнка захавання 6, аркушы 743—746. 

Уведзены наступныя скарачэннi: адв. — адварот архiўнай старонкi; б/д — без 
даты; ваяв. — ваяводства; гр. — граф; засц. — засценак; згадв. — згадваецца; кн. — 
князь; м. — маёнтак; мяст. — мястэчка; пав. — павет; пам. — памешчык; польск. 
(руск., старабел.) — польская, руская, старабеларуская мовы, на якiх напiсаны 
архiўныя дакументы (пачынаючы з сярэдзiны XIХ ст. справаводства ў Беларусi, 
інкарпаванай да Расійскай iмперыi, вялося выключна на рускай мове, таму мова да-
кументаў у пазнейшым пералiку не пазначаецца); р. — рэчка; фальв. — фальварак. 

Дата Загаловак дакумента i анатацыя 
Архiўная 
сiгнатура 

1556—1558 Дакументы адносна спрэчак Шэметаў з Кулешай пра лікві-
дацыю запазычанасці з гр. Завішамі, падзел м. Дзевалтова, 
Бакшты і інш. Менскага ваяв. (польск., старабел.) 

694, 5, 7 

1584—1804 Выпiсы з кнiг Вiшнеўскага пав. па разлiках С. Хмары 
з арандатарам на права арэнды м. Дубровы 

1324, 1, 5 

1609 Iнвентар Iвянецкай плябанii (м. Старынкi, Iвянец, Волма, 
Юржышкi, Жукi, Дзедкавiчы, Камень, Пучкары, Арыцэвiчы, 
Дварчаны, Жукi; р. Мосцiшча, Вяла, Цецяроўка) (польск.) 

1769, 1, 
13, 126—
130адв. 

1612—1689 Дарчыя i ахоўныя граматы, iнвентары i iншыя даку-
менты Шэметаў на м. Бакшты i Вязь Менскага пав. 

694, 5, 44 

1623 Акт iнтрамiсii заменнымi пляцамi зямлi ў м. Пярэжыр 
i фальв. Юржышкi Iвянецкай плябанii Менскага ваяв. 
(польск.) 

1769, 1, 
14, 407—
407адв. 

1624 Лiст падзелу м. Пярэжыры Менскага ваяв. памiж брата-
мi Данiэлем i Аляксандрам Скiндэрамi (фальв. Плябань 
Iвянецкая, в. Сiдараўцы, Яцавiчы, Волма, р. Ляшкаўка, 
гранiца Юржышская) (польск.) 

1769, 1, 6, 
743—
746адв. 

1633 Iнвентар фальв. Галянова i Варэнiкi Ашмянскага пав. КМФ-5, 1, 
1140. 

1644—1757 Ведамасцi ўлiку грошай, жывёлы, збору ўраджаю, падаткаў 
i нядоiмак з сялян м. Iвань, Iвянец, Iўе (польск.) 

694, 2, 
3007 

1665 Лiст зямянiна Станiслава Пажарыскага на падзел 
спадчыннага м. Пярэжыры Менскага ваяв. (згадв. 
в. Сiдаравiчы, р. Нядзведка (Мядзведка?), грунты 
ганчароўскiя, папкоўскiя, Юржышкi) (польск.) 

1769, 1, 8, 
36—39адв. 

1683—1759 Грашовыя квiтанцыi графа К. Завiшы на м. Бакшты 
Менскага ваяв., атрыманыя ад розных асоб (польск.) 

694, 5, 168 
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1686 Фундуш вiленскай ваяводзiнай Канстанцыi Сангушка Ракаў-
скаму дамiнiканскаму манастыру зямельнага пляца ў 
мяст. Ракаў Менскага ваяв. (згадв. в. Гiневiчы, р. Лявонаўка) 

1769, 1, 
16, 400—
403адв. 

1704 Лiст маршалка надворнага ВКЛ кн. Казiмiра Любар-
товiча Сангушкi ракаўскаму мешчанiну бурмiстру 
нясвiжскаму Яну Абрамовiчу на вольнасць (польск.) 

1727, 1, 9, 
289—
290адв. 

1704 Апiсанне гранiц фальв. Кучкунаўшчызна i Баўфалаўшчызна 
Менскага ваяв. у сувязi з фундушам іх маршалкам надвор-
ным ВКЛ кн. Казiмiрам Антонам Любартовiчам Сангушкам 
Ракаўскаму базыльянскаму манастыру (згадв. м. Ракаў, Куч-
куны, Палiкшты, Монькi, р. Манюнька) (польск.) 

1769, 1, 
21, 369—
370адв. 

1709 Прывiлей правiнцыяла Рускай правiнцыi доктара тэа-
логii брацтва св. Якава закону казнадзейскага Тамаша 
Крушэўскага Ракаўскаму брацтву св. Ружанца пры 
Дамiнiканскiм касцёле на абавязкi i правы брацтву 

1727, 1, 
18, 17—
18адв. 

1711 Акт рэвiзii крыўд жыхарам места Ракава i Ракаўскай 
вол. Менскага ваяв. ад Карлiнга (польск.) 

1727, 1, 7, 
566—
577адв. 

1713—1722 Iнвентары: м. Бакшты Менскага ваяв., складзены пры 
продажы Крыштафам i Мар’янай Жабамi Станiславу 
Ляснеў-скаму; фальв. Бабры; м. Кiявец Пуцяцiнскi Мен-
скага ваяв., складзены пры продажы Дамiнiкам Пажа-
рыскiм Антону i Тэклi Вiнчам (згадв. в. Пятровiчы); 
м. Старынкi Стражоўскiя (з в. Сушы i Сульжыцы) Мен-
скага ваяв., складзены пры продажы Элiяшам i Вiкторыяй 
Вялiчкамi Францiшку, Тэрэзе Баўфалам Гзоўскiм (польск.) 

1769, 1, 4, 
733—734; 
694, 2, 862; 
1727, 1, 8, 
93—94адв.; 
1721, 1, 11, 
320—
321адв. 

1720—1780 Пра спрэчку гр. Я. Завiшы з гр. Т. Завiшам на права ва-
лодання м. Бакшты, Смiлавiчы Менскага ваяв. (польск.) 

694, 5, 233 

1722 Лiст падзелу фальв. Казельшчына Менскага ваяв. памiж 
Бароўскiмi (згадв. м. Ракаў, р. Манюнька) (польск.) 

1769, 1, 23, 
125—
126адв. 

1726—1727 Рэестр недабору дзякла i чыншу з жыхароў м. Дубровы 
(в. Навасёлкi, Пугачы, Уша, Кайценi) Менскага ваяв. за 
1720—1726 гг. Францiшка Валадковiча (польск.) 

1727, 1, 8, 
1382—
1387 

1729—1730 Пра спрэчку гр. Я. Завiшы з кс. Міхаiлам аб лiквiдацыі 
запазычанасцi i правах валодання м. Ельня, Дварэц 
Слонiмскага пав. i м. Бакшты Менскага пав. (польск.) 

694, 5, 256 

1736 Уводны iнвентар м. Доры i Сiвiца КМФ-5, 1, 
871 

1738 Фундуш Данiэля i Марыны Пажар(ы?)цкіх Кiявецкай 
унiяцкай царкве ў м. Кiявец Салагубаўскi Менскага 
ваяв. (польск.) 

1769, 1, 16, 
67—68адв. 

1738—1781 Дарчыя граматы i рэестр маёмасцi Ракаўскай, Свiры-
давiцкай, Савiцкай i iншых цэркваў (польск., рус.) 

694, 5, 273 
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1745 Iнвентар падданых, дадзеных правам заменным пад-
сарбiем ВКЛ Янам Давойнам Салагубам Iвянецкаму 
Францiшканскаму Канвенту 

1816, 1, 5, 
557—558 

1745 Лiст угодлiвы заменны памiж падскарбiем ВКЛ 
Я. Давойнам Салагубам i Iвянецкiм Францiшканскiм 
Канвентам (м. Iвянец, Ракаў, Падгор’е, Пакуце, Тка-
чы, Кардуны, Маскалёўшчына, Хомiчы, Яўневiчы, 
Казарэзы, Папкi, Ваўкаўшчызна, Мешкуці, Элiяшы, 
Бахматаўшчызна, Пральнiкi, Часнакi, Шастакаўшчыз-
на, Вайцiнева, Дзе(я)рыбы, Верабееўшчызна, р. Iвен-
чык, Iслач, Волма, Пасячанка, Дубленнiк) (польск.) 

1816, 1, 5, 
549—
556адв. 

1745 Дэкрэт кампрамiсарскага суда па справе памiж падскарбiем 
ВКЛ пiсарам земскiм Янам Давойнам Салагубам i архiдыя-
канам смаленскiм, плябанам iвянецкiм Міхалам Станевiчам 
на права валодаць фальв. Южышкi (Юржышкi), зямельны-
мi пляцамi i людзьмi ў Падгужы (Падгор’е), Маскалёў-
шчызне, Старынках, Войткаўшчызне, Васiшках i разраба-
ваннi маёмасцi Iвянецкага фарнага касцёла (польск.) 

1769, 1, 5, 
718—732 

1748 Iнвентар м. Старынкi Стражоўскiя Менскага ваяв., 
складзены пры продажы Iгнатам, Янам, Розай Гзоў-
скiмi Антону i Вiкторыi Коўзанам (польск.) 

1816, 1, 7, 
342—
343адв. 

— Лiст Яна, Iгната i Розы Гзоўскіх аб продажы Антону i 
Вiкторыi Коўзанам м. Старынкi Стражоўскiя (польск.) 

1816, 1, 7, 
344—
344адв. 

1749 Iнвентар фальв. Душкаў (в. Душкавiчы) Ракаўскага 
графства Юзафа Пра[у]шынскага (згадв. р. Выгонка, 
гасцiнец Волменскi) (польск.) 

1727, 1, 
11, 814—
815адв. 

1750 Рэестр спраў па м. Яршэвiчы Менскага ваяв. Ракаў-
cкай парафii за 1575—1689 гг. Яна Бародзiча (польск.) 

1727, 1, 
12, 185—
193адв. 

1752 Запiс угоды памiж ротмiстрамi Менскага ваяв. Свентар-
жэцкiмi i Коўзанамi пра ўсталяванне гранiц м. Кiявец 
Пуцяцiнскi, Дражычы, Старынкi, в. Сульжычы (згадв. 
Iвянец, Ярша[э]вiчы); памiж канюшым Менскага ваяв. 
Янам Вяжэвiчам, чашнiкам смаленскiм Ежы Пшэсецкiм, 
падчашым Менскага ваяв. паручнiкам пяцiгорскiм войск 
ВКЛ Iгнатам Карнiцкiм пра ўсталяванне гранiц м. Ста-
рынкi i в. Вербаўцы (польск.) 

Там жа, 
739—
740адв.; 
1129адв. 

1756—1762 Iнвентар м. Старынкi Лапiнскiя Менскага ваяв., 
складзены пры продажы Iанай Вальтэр Тамашу i Лю-
довiцы Лянчоўскiм (в. Кiявец, Занкаўцы); м. Бакшты 
Менскага ваяв. для продажу чашнiкавай смаленскай 
Мар’янай Галееўскай лоўчым Менскага ваяв. Яну i 
Ганне Паўлiкоўскiм (польск.) 

1816, 1, 10, 
362—
365адв. 1816, 
1, 9, 76—
79адв.; 1769, 
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1, 4, 278—
283адв. 

1759 Запiс угоды памiж чашнiкам Упiцкага пав. Дамiнiкам Казiмi-
рам Заярскiм i чашнiкам смаленскiм Ежы Прысецкiм па спра-
ве размежавання м. Крывiчы Есьманаўскiя (з в. Салаўi, Ру-
сакi, Крэчаўцы) i Крывiчы Во(а)ляноўскiя (з в. Бакачы, Юш-
келi) Менскага ваяв. (згадв. в. Яршавiчы, Лягезы, ручай Ку-
рылаў, р. Крывiчанка, Вiсуча, Лопаўка, могiлкi Бакачоўскiя, 
Ракаўскi гасцiнец, Крывiчы Буйвiдаўскiя) (польск.) 

1727, 1, 
13, 788—
791адв. 

б/д Грашовыя ведамасцi i спiсы рабочых м. Дубровы i 
Красiва (польск.) 

1324, 1, 73 

1766—1770 Iнвентары м. Дварышча Менскага ваяв. Жыжэмскіх; 
м. Эйнаравiчы, або Селiшча (з 1769 г. фальв. Радзь-
каўшчына i в. Эйнаравiчы i Слабада), Менскага ваяв. 
Зыгмунта i Зофii Узыцкіх (польск.) 

1727, 1, 14, 
830—833, 
928—929; 
1769, 16, 
278—282 

1767—1787 Судовая перапiска ваяводы Хмары пра закладныя 
м. Дубровы i пабудову Дуброўскага касцёла (польск.) 

1324, 1, 84 

1770—1771 Iнвентары: фальв. Пральнiкi або Студзяневiчы, складзены 
пры продажы Антонам Сялявай паручнiку гусарскіх войск 
ВКЛ Юзафу Даўнаровiчу; м. Бакшты Менскага ваяв., скла-
дзены пры продажы лоўчым Менскага ваяв. Янам Паўлi-
коўскiм ротмiстру Траяну Рымвiду Мiцкевiчу (польск.) 

1324, 1, 9, 
1275—1276; 
1324, 1, 
563—567 

1773—1845 Iнвентар i акт абследавання Войценаўскай Раждзест-
венска-Багародзiцкай царквы 

1571, 1, 1 

1775—1777 Iнвентары: м. Старынкi Менскага пав.; фальв. Гародзькi з 
в. Гародзькi, Лiстапады Ашмянскага пав. Тадэвуша i Кацяры-
ны Валадковiчаў (згадв. Ганкевiчы, гранiца Лоская); м. Пярэ-
жыр Менскага ваяв., складзены пры продажы ротмiстрам Юза-
фам Аборскiм, старостам шаняўскiм Францiшку i Эльжбеце 
Ратыньскiм (згадв. Пярэжыры, Ракаў, Iвянец); фальв. Кiявец 
Есьманаўскi Менскага ваяв. ротмiстра ашмянскага Яна Мiко-
дыма Жаброўскага (Зяброўскага); фальв. Сiдараўцы Менскага 
ваяв. для продажу палкоўнiкам войск ВКЛ Самуэлем Ланеў-
скiм Воўкам мечнiку Менскага ваяв. Iгнату Ратыньскаму 
(згадв. в. Сiдараўцы, Бесманаўшчызна); м. Задарожжа Менска-
га ваяв. суддзi Галоўнага Лiтоўскага Трыбунала Рымвiда Мiц-
кевiча (згадв. Дубоўцы, Падгродзе, Шульжычы (Сульжычы), 
Навасёлкi, Гаўрылкаўшчына); м. Дварышча з в. Слабада (Сла-
бодка) Менскага ваяв. (польск.) 

694, 2, 8135, 
8181; 1732, 1, 
12, 625—
633адв.; 1769, 
1, 8, 230—
233адв.; 
352—
353адв.; 
794—795адв. 
807—
811адв.; 1727, 
1, 18, 168—
171адв. 

1775 Прызнанне жыда Гдаля Моўшавiча Ракаўскага пра 
ўдзел у абрабаваннi Ракаўскай базыльянскай царквы 
19 кастрычнiка 1775 г. (польск.) 

1727, 1, 
17, 396—
397адв. 
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1776 Угодлiвы канвенцыйны запiс памiж Ракаўскiм ба-
зыльянскiм манастыром i жыдамi Ракаўскага i Крас-
насельскага кагалаў па справе абрабавання Ракаўскай 
царквы 19 верасня 1775 г. (польск.) 

1769, 1, 8, 
291—294 

1777 Лiст палкоўнiка войск ВКЛ С. Ланеўскага-Воўка на 
продаж мечнiку Менскага ваяв. Iгнату Ратыньскаму 
фальв. Сiдараўцы, Бесманаўшчызна) (польск.) 

1769, 1, 8, 
796—
797адв. 

1780 Iнвентар места Iвянец i фальв. Маскалёўшчызна з в. Войткаў-
шчызна, Мешкуці, Абрамаўшчызна, Ткачы, Стамёшкi, Каза-
рэзы, Хомiчы, засц. Плескаўшчызна, Пупкаўшчызна, Грабаў-
шчызна, Мендзераўшчызна, Мазолеўшчызна, Радзееўшчыз-
на, складзены пры продажы генерал-маёрам войск каронных 
Аляксандрам баронам дэ Сольдэнгофам генерал-лейтэнанту 
войск расiйскіх Абрагаму дэ [Раманесаву] (польск.) 

1727, 1, 
19, 219—
248адв. 

1780—1783 Рэестры ўлiку пчалiных калод, збору грашовых па-
даткаў, адпрацоўкi павiннасцей жыхарамi засценкаў i 
вёсак м. Старынкi Менскага пав. (польск.) 

694, 2, 1783, 
8183 

1780—1907 Планы зямель м. Валожын Ашмянскага пав. i Васiль-
чанскага ключа (польск., рус.) 

694, 425 

1783 Акты камiсii праверкi даходаў з м. Старынкi Менска-
га пав. (польск.) 

694, 2, 8191 

1783—1786 Iнвентарны вопiс м. Дубровы, Навасёлкi, Гародзькi 
i iнш. (польск.) 

1324, 1, 105 

1788—1800 Дарчыя i закладныя граматы гр. Завiшаў на 
м. Бакшты i iнш. Менскага пав. (польск., старабел.) 

694, 5, 410 

1789 Табель дымоў, жыхароў i прыбыткаў м. Дубровы Менскага 
ваяв. суддзi земскага Лiдскага пав. Станiслава Марцiнкевi-
ча. Апiсанне мяст. Дубровы, в. Навасёлкi, Уша, Агароднiкi, 
Пугачы, Татарская, Туркаўшчызна, Сялявiчы, Гойжаў, 
Ялонка, засц. Сцецкi (польск.) 

1769, 1, 24, 
18—22адв. 

1791 Iнвентар м. Дубровы (з фальв. Гойжава, Эпiмахi, мяст. Дуб-
ровы, в. Навасёлкi, Уша, Бортнiкi, Агароднiкi, Татарская, 
Сцецкi, Кайценi, Сялявiчы, Туркаўшчызна, Ялонка, Пуга-
чы) Менскага ваяв., складзены пры продажы лiдскiм зем-
скiм суддзёй Ст. Марцiнкевiчам менскаму ваяводзе Адаму 
Хмары (згадв. Крывiчы, Мехаўшчына, Янаўшчына, Вазгу-
лы, Гiравiчы, Клюкаўшчына, Халецкаўшчызна) (польск.) 

1769, 1, 25, 
234—313 

1793 Геаметрычны iнвентар (абводнiца) фальв. Выганiчы м. Ракаў 
Менскага ваяв., складзены пры продажы падскарбiем ВКЛ 
М. К. Агiнскiм ленчыцкаму лоўчаму Ксавэрыю Рыльскаму 
(згадв. мяст. Ракаў, Iвянец, в. Варанкi (Варонкi), Душкаў 
Вялiкi, Маляўкi, Лукашы, Выганiчы, Трыпуцi, Слабодка, 
Завiшча, р. Булгакоўка, або Выгонка, Iслач) (польск.) 

1769, 1, 25, 
743—
749адв. 
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1794 Iнвентар фальв. Выганiчы (в. Выганiчы, Слабодка, Душкаў, 
Грынюкi, Трыпуцi) Ракаўскага графства, складзены пры про-
дажы падскарбiем ВКЛ Міхалам Клеафасам Агiнскiм лен-
чыцкiм лоўчым Францiшку i Кацярыне Рыльскiм (польск.) 

1727, 1, 33, 
224—
241адв. 

1794 Прадажнае права на м. Выганiчы з в. Выганiчы, Душкаў, 
Грынюкi, Слабодка, Трыпуцi, або Скiндзераўшчына, Ракаў-
скага графства ад падскарбiя ВКЛ М. К. Агiнскага Ф. i 
К. Рыльскiм; м. Ракаў, в. Выганiчы, Душкаў, Грынюкi, Сла-
бодка, Трыпуцi, або Скiндзераўшчына, Яршэвiчы, Крывi-
чы, Кiеў, Iлiя, Iзабелiн, р. Уса, Вiсуча (польск.) 

1727, 1, 33, 
221—
223адв.; 
1769, 1, 27, 
8—11адв. 

— Iнвентары: фальв. Iслач i Траскаўшчызна (в. Варанкi, Кава-
леўшчызна, Траскаўшчызна) Ракаўскага графства, складзе-
ны пры продажы падскарбiем ВКЛ М. К. Агiнскiм Антону i 
Кацярыне Свентаржэцкiм; фальв. Стары Ракаў (з в. Гярвелi, 
Маевiчы, Гiравiчы, Будраўшчына, засц. Багданаў, Круп-
шчызна) Ракаўскага графства, складзены пры продажы пад-
скарбiем ВКЛ М. К. Агiнскiм стольнiку Полацкага ваяв. 
Iасафату Сяляве; фальв. Новае Поле (в. Палiкшты, Жукi, 
Казакi, Ліхачы, засц. Рудзеўшчына) Ракаўскага графства, 
складзены пры продажы падскарбiем ВКЛ М. К. Агiнскiм 
стольнiку Полацкага ваяв. Iасафату Сяляве (згадв. р. Барз-
дынка; фальв. Карабанаўшчына (в. Бузуны, Монькi) Ракаў-
скага графства, складзены пры продажы падскарбiем ВКЛ 
М. К. Агiнскiм лоўчаму Тадэвушу Варанцову) (польск.) 

1727, 1, 33, 
163—
202адв.; 
205—
217адв.; 
247—
256адв. 

1794 Iнвентарны вопiс праваслаўнай царквы ў в. Крывiчы 
(рус.), метрычныя запісы нараджэння (1745—1794), 
шлюбу (1745—1793) і смерці (1790—1794) 

800, 1, 1—
2 

1798 Iнвентар фальв. Далiдавiчы Каменьскай плябанii Мен-
скага ваяв. канонiка смаленскага, пробашча каменьска-
га ксяндза Яна Жаброўскага (польск.) 

686, 1, 9, 
237—
239адв. 

1798 Прашэнне падпалкоўнiка С. Эстка аб пераводзе на яго 
iмя выкупленага iм м. Iвянец, Родзеўшчызна, Ба-
равiкоўшчызна i iншых Менскага пав. (польск.) 

588, 2, 19 

1799 Пра выдачу пасведчання М. I. Салтыкову аб колька-
сці мужчынскіх душ ў м. Ракаў i Iлiя Вiлейскага пав. 
для прадстаўлення ў Дзяржаўны дапаможны пазыко-
вы дваранскi банк (польск., рус.) 

588, 2, 25 

1800—1807 Пра выдачу запазычанасці Дзяржаўнаму дапаможнаму 
пазыковаму дваранскаму банку i выключэнне з залогу пры-
гонных сялян м. Ракаў, Iлiя Вiлейскага пав. i вёсак Менскага 
i Вiлейскага пав. памешчыка М. I. Салтыкова (польск., рус.) 

588, 2, 63 

1801 Пра пабудову хат у м. Iвянцы пасля пажару без дазволу ўлад 295, 1, 28 
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1802—1803 Пра спрэчку аб праве валодання фальв. Галянова Вiлейска-
га пав. памiж памешчыкам Я. М. Лапацiнскiм i гр. Агiнскiм 
(польск., руск.). 

588, 2, 77 

1802 Пра абвiнавачанне сялянкi м. Ракаў Менскага пав. Л. Рас-
леўскай у забойстве незаконнароджанага дзiцяцi 

76, 2, 168 

1803 Iнвентар фальв. Ракаў Менскага пав. (польск.) 694, 2, 7309 
1804 Вопiс маёмасцi Навадворскага касцёла Менскай губ. 

(польск., рус.) 
1275, 1, 1 

1805—1806 Пра абвiнавачанне генерал-маёра Л. Здзяхоўскага ў 
прыцясненнi жыхароў м. Ракаў (польск., рус.) 

76, 2, 243 

1805—1807 Пра скаргу шляхцiца Менскага пав. В. Жывiцы на памешчы-
цу А. Багдановiч за захоп м. Скрундзеўшчына (польск., рус.) 

Там жа, 
спр. 248 

1819 Пра спрэчку губернскага сакратара Захаржэўскага з 
панамi Хялкоўскімi на права валодання м. Яршэвiчы 
Вiлейскага пав. (польск., рус.) 

299, 2, 490 

1820 План зямельных надзелаў м. В(ялiкiя) Крывiчы, Новы 
Двор (польск.) 

120, 2, 463 

1821—1845 Iнвентар м. Старынкi Менскага пав.; правiлы аб па-
радку выконвання сялянамi маёнтка павiннасцей; 
фальв. Папкi (польск., рус.) 

694, 2, 8143, 
1—43; 8192, 
1—10; 
КМФ-5, 1, 
3237, 1—19 

1827—1828 Пра выдачу пасведчання аб законным валоданнi і адсутнасцi 
прыватных i казённых пазык, спагнанняў i забаронаў паме-
шчыку К. Ф. Багдановiчу на яго м. Забор’е Вiлейскага пав. і 
памешчыку Ф. К. Здзяхоўскаму на яго м. Ракаў Менскага пав. 

588, 2, 204; 
213 

1827—1831 Пра адшуканне свабоды жыхарамi м. Ракаў ад пры-
гоннай залежнасцi К. Здзяхоўскага 

588, 2, 199 

1828—1830 Ведамасць збору падаткаў з сялян, прыходу i расходу 
зерневых, бабовых i тэхнiчных культур, наяўнасцi 
жывёлы, фуражу па фальв. Папкi (польск.) 

694, 2, 6617, 
1—179 

1829 План земляў фальв. Гiневiчы памешчыкаў Ракоўскіх (польск.). 120, 2, 478 
1830 Iнвентар фальв. Папкi Менскага пав. КМФ-5, 1, 

3239, 1—23, 
3243, 1—45 

1831—1832 Пра адшуканне свабоды сялянамi м. Ракаў Менскага 
пав. Лукашэвiчамi ад прыгоннай залежнасцi памеш-
чыкаў Здзяхоўскіх (польск.) 

299, 2, 877 

1831—1838 Пра абвiнавачанне селянiна м. Лiтвяны Менскага пав. 
I. Байкачана ў забойстве месцiча мяст. Ракаў Менска-
га пав. А. Яроцкага ў бойцы (польск., рус.) 

145, 2, 10 

1832—1835 Пра адшуканне свабоды ад прыгону памешчыкаў Халхоў-
скіх сялянамi Доўнарамi м. Iслачкi Менскага пав. (польск.) 

146, 2, 1158 

1832 Ведамасць прыбыткаў i ацэнкi м. Валожын i Лезуны (польск.) 694, 2, 1263 
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1833 Пра выдачу Абрампольскаму пасведчання аб вольнасцi 
прыгонных душ м. Міхалова (польск.) 

159, 1, 129 

1834 Пра пабудову рыма-каталiцкай каплiцы i касцёла ў 
в. Войценева i м. Старынкi (польск.) 

299, 5, 111 

1836—1840 Iнвентар унiяцкай царквы ў в. Яршэвiчы Вiлейскага 
пав. (польск.) 

136, 1, 11593, 
26—31 

1836—1842 Пра пераўтварэнне часоўнi ў парафiяльную царкву ў 
в. Пральнiкi 

136, 1, 11841 

1836 Пра абвiнавачанне эканома м. Гiневiчы Менскага пав. се-
лянiна В. Каралька ў нанясеннi пабояў селянiну Я. Вара-
новiчу, ад якіх ён памёр 

145, 2, 90 

1837—1842 Пра абвiнавачанне ксяндзоў Iвянецкага касцёла Мен-
скага пав. Ф. Лейлiёна i Ф. Скарульскага ў падлогу 
метрычнага запiсу пра хрост селянiна Кужоўнiка 

145, 2, 112 

1837 План земляў казённага м. Гiневiчы 120, 2, 497 
— Перапiска памешчыка Хмары з ваяводам м. Германiшкi 

аб прыбытках i растратах (польск.) 
1324, 1, 171 

— Пра селянiна Якуба Варановiча, памерлага ў вынiку 
пабояў, атрыманых ад эканома м. Гiневiчы  

159, 1, 232, 
1—27 

1838 Пра выдачу пасведчанняў на вольнасць душ м. Родзеў-
шчына памешчыка Плявакi; фальв. Крынiцы памешчы-
ка Васiлеўскага; м. Выганiчы памешчыкаў Грушавiц-
кіх; м. Сiвiцы памешчыка Е. Плявакi 

Там жа, 
275, 1—18; 
276, 1—10; 
277, 1—16; 
278, 1—22; 
279, 1—14 

— План зямельных надзелаў в. Пярэжыры, Клявец, Юр-
жышкi, Iгнатаў, Баброўнiкi i iншых Ракаўскай i Iвя-
нецкай вол. Менскага пав. 

1477, 1, 
3024 

— Копiя Юржышскага плана (паказаны тагачасныя гранiцы 
Менскага пав.) 

Там жа, 
3210—3213 

1840 Пра пабудову А. Ленскiм каменнай царквы ў в. Старынкi 136, 1, 14736 
1840—1853 Iнвентар (з дадаткам) i геаметрычны рэестр угоддзяў казён-

нага м. Пакуцi; геаметрычны iнвентар i планы; люстрацыя 
27, 5, 167, 
1—6; 168; 
169; 171 

1840—1841 Пра грашовыя прэтэнзii крэдытораў да памешчыка м. Кры-
вiчы Ф. Свентаржэцкага 

146, 2, 161 

1840—1859 Пра прэтэнзii аб спагнаннi фундушу Ракаўскага базыльянска-
га манастыра, Крывiцкай царквы i менскіх манахiнь-марыявi-
так да конкурсных м. памешчыка Ф. Свентаржэцкага 

Там жа, 160 

1840—1858 Люстрацыя казённага м. Кучкуны-1; геаметрычны рэ-
естр угоддзяў 

27, 1, 148; 27, 
5, 149, 1—4 

1840—1863 Прадстаўленні памешчыкам Р. Грушвiцкiм тастамента 
памешчыцы Менскага пав. М. Вайдзевiч (польск., руск.); 
памешчыкам Т. А. Набароўскiм тастамента Ф. Вайдзевi-

146, 2, 150; 
498; 2072 
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ча; месцiчам мяст. Ракаў З. Фельгельманам тастамента 
месцiча У. Фельгельмана 

1841—1842 Пра абвiнавачанне памешчыка м. Слацiмкi Ашмянскага пав. 
Грушвiцкага ў ператрыманнi сялян м. Германiшкi Вiлейскага 
пав. Зубковiчаў (Звяркоў) памешчыка Цехановiча 

1456, 2, 181 

1842 Уводны iнвентар фальв. Папкi Менскага пав. КМФ-5, 1, 
3240, 1—18. 
3241, 1—35 

1843 Пра выдаленне з валодання м. Iвянец памешчыка Плявакi 
i пра ўвод да валодання гэтым м. графiнi Несялоўскай 

159, 1, 495 

1844 Люстрацыя ў казённым м. Юржышкi 27, 5, 192 
1844 Люстрацыя ў казённым м. Гiневiчы 27, 5, 1211—

1264 
1844 Iнвентар м. Дубочын i Зарэчча памешчыкаў Свентаржэц-

кіх; м. Мiжрэчча памешчыка Гурскага; м. Ракаў паме-
шчыка Здзяхоўскага; Таўканы памешчыка Чарноцкага 

142, 1, 742, 
1—20; 766, 
1—25; 795, 
1—40; 815, 
1—34 

1845 Iнвентар м. Доры, Сiвiца, Пяршаi памешчыка Тышкевiча 142, 1, 740, 
1—33; 791, 
1—42; 804, 
1—30 

— Iнвентар м. Дубровы, Эпiмахi памешчыка Хмары 142, 1, 743, 
1—38; 744, 
1—31 

— Iнвентар м. Мешкуцi памешчыкаў Яворскіх; м. Навасады па-
мешчыка Пяшковiча; м. Родзеўшчызна памешчыка Плявакi 

142, 1, 767, 
1—14; 778, 
1—28; 799, 
1—22 

— План зямель в. Гiневiчы i фермы Гiневiчы; iнвентар 
казённага м. Гiневiчы; геаметрычны рэестр угоддзяў; 
план зямлi казённага м. Дзямiдавiчы 

120, 2, 477; 
27, 5, 122, 
1—20; 123, 
1—36; 132, 
1—32; 120, 
2, 497; 498 

1845—1846 Пра раскладку i збор падаткаў з Iвянецкага жыдоўскага 
кагала Менскага пав. i пра далучэнне да яго Ракаўскага 
i Каменскага жыдоўскіх кагалаў 

24, 1, 158 

1845 Пра выдачу пасведчанняў памешчыцы М. М. Грушвiцкай на 
м. Веркалы Iгуменскага пав.; Р. М. Грушвiцкаму на м. Міхалова 

146, 2, 565; 
566 

1845 Прашэнне памешчыкаў Вiнцэнта i Юзэфы 
Марцiнкевiчаў на завяршэнне купчай крэпасцi ад іх 
тытулярнай саветнiцы Пацейкавай на дом у Менску 

146, 2, 585 
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1846 Пра разгляд матэрыялаў аб адшуканнi м. Слiжына i 
Сутокi Барысаўскага пав., Лагi i Гануты Iгуменскага 
пав., Новы Двор Менскага пав. для доказу дваранска-
га паходжання роду Акулiчаў 

299, 2, 2626 

— Геаметрычныя рэестры угоддзяў казённага м. Юржышкi; 
казённага м. Дайнава, далучанага да м. Дзямiдавiчы 

27, 5, 193; 
511; 512 

— Iнвентар м. Вялiкiя i Малыя Крывiчы памешчыкаў 
Свентаржэцкіх 

142, 1, 712, 
1—10; 713, 
1—35; 764, 
1—20 

— Прыбыткі па м. Папкi Менскага пав. КМФ-5, 1, 
3241a, 1—4 

1846—1859 Люстрацыя казённых м. Дзямiдавiчы, Дайнава-
Дзямiдавiчы, Судзевiчы 

27, 5, 125, 
1—94; 129, 
1—150 

1846—1847 Пра зняцце забароны з м. Новы Двор памешчыка Акулi-
ча за выплату пазыкi 

292, 2, 3120 

1847 Пра прыём у казну падухоўнага м. Кучкуны Менскага пав. 27, 1, 266 
1847 Пра завяршэнне купчай крэпасцi памiж памешчыкамi Лю-

банскiмi i Клiмантовiчамi на м. Мнiшаны Менскага пав.  
146, 2, 754 

1848 Пра аб’яўленне сялянам м. Iвянец Указа Сената ад 
18 лiстапада 1848 г. па іх скарзе на прыгнёт памеш-
чыкам Плявакам 

299, 2, 3220 

— Iнвентар м. Камень памешчыкаў Кучукоў 142, 1, 754, 
1—25 

1848—1851 Скарга паверанага сялян мяст. Ракаў Акуневiча на 
прыгнёт іх памешчыкам Здзяхоўскiм 

299, 2, 3223 

1848—1915 Пра пералiчэнне ва ўладанне памешчыка Бярновiча 
купленага ў Ліхадзiеўскага паезуiцкага м. Навасады 

27, 1, 280 

1849—1866 Пра прадстаўленне для засведчання памешчыкамi Ла-
скiмi «рядной» запiсу на м. Кiявец Менскага пав. 

146, 2, 973 

1850 Геаметрычны рэестр угоддзяў м. Дзямiдавiчы; iнвентар 27, 5, 132, 
1—32; 133, 
1—47; 134 

1850 Наклад забароны на м. Бакшты Вiлейскага пав. па-
мешчыка Тарлецкага за пазыку Любавiцкаму 

299, 2, 3, 
626 

1850—1857 Рэвiзскiя сказкi м. Папкi i Рубяжэвiчы Менскага пав. 694, 2, 6616; 
6656 

1850—1853 Iнвентар казённага м. Кучкуны-2; люстрацыя; геамет-
рычны рэестр угоддзяў; казённага м. Юржышкi; геа-
метрычны план 

27, 5, 153; 
154; 155, 
1—12; 27, 
5, 194; 195 

1852 Прашэнне мяшчан-жыдоў м. Ракаў Менскага пав. пра 
залiчэнне іх у разрад аселых мяшчан паводле цэхаў 

24, 1, 540 
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— Iнвентар казённага м. Кучкуны-1; геаметрычны план; 
дадатак да iнвентара казённага м. Пакуцi 

27, 5, 151; 
152; 171 

1851—1852 Разгляд матэрыялаў пра адшуканне м. Кiявец для до-
казу дваранскага паходжання роду Даноўскіх 

299, 2, 3775 

1851—1854 Пра замену цераспалосных зямель м. Дайнава-Дзямiда-
вiчы на сумежныя палеткi памешчыка Бржазоўскага 

27, 5, 127, 
1—15 

1852—1871 Пра камандзiраванне менскага павятовага каморнiка 
Арцем’ева для вырашэння пазямельных спрэчак 
памiж уладальнiкамi м. ў Мнiшаны i Пяршаi Менска-
га пав.; для здымка плана i абмеру зямлi Ракаўскай i 
Выганiцкай цэркваў 

120, 1, 
150; 193, 
1—63 

1853 Люстрацыя казённага м. Дайнава-Дзямiдавiчы; дадат-
ковая люстрацыя казённага м. Дайнава-Дзямi-давiчы з 
выпадку вяртання ў казну зямель, якiя знаходзiлiся ва 
ўладаннi Каменскага каталiцкага касцёла 

27, 5, 126; 
128, 1—15 

1853—1854 Спазнанне пазыкi рыма-каталiцкаму духавенству з 
Ракаўскага жыдоўскага кагала 

24, 1, 673 

1853—1857 Пра рэвiзiю справаздач жыдоўскіх малiтоўных упраў 
Iвянецкага i Ракаўскага жыдоўскіх кагалаў па зборы 
падаткаў за 1851—1852 гг. 

24, 1, 669 

1853—1857 Iнвентар м. Папкi Менскага пав.; рэвiзскiя сказкi КМФ-5, 1, 
3243—1; 
694, 2, 6656 

1853—1867 Пра абвiнавачанне месцiчаў мяст. Iвянец Менскага 
пав. у нанясеннi пабояў служкам памешчыка Плявакi 
за ўвоз вiна i супрацiўленне палiцэйскiм уладам 

145, 2, 397 

1854—1855 Пра выдачу пасведчання памешчыцы кн. К. Друцкай-
Любецкай на м. Стары Ракаў i Новае Поле Менскага пав. 
(у справе статыстычны вопiс гэтых умоў за 1854 г.) 

146, 2, 1574, 
23—25 

1856—1857 Пра пабудову дамоў для прычту Яршэвiцкай царквы 
Вiлейскага пав. 

295, 1, 1338 

1858—1864 Пра правядзенне паверачнай люстрацыi казённага 
м. Гiневiчы; казённага м. Дзямiдавiчы; праект паве-
рачна-люстрацыйнага iнвентара казённага 
м. Дайнава-Дзямiдавiчы; казённага м. Кучкуны-1; 
м. Кучкуны-2; м. Юржышкi; рэгламентаваны iнвентар 
зямель м. Папкi; апiсанне м. Папкi 

27, 5, 864—
868; 890—
894, 936—
937; 30, 1, 
160, 1—26. 
КМФ-5, 1, 
3242, 3244 

1861 Пра выдачу грошай на пабудову праваслаўнай царквы 
ў в. Крывiчы Менскага пав. 

333, 1, 614, 
887—888 

1861 Пра броварства: бровар у м. Выганiчы памешчыка 
Грушвiцкага; у м. Дубровы памешчыка Хмары; у 
м. Доры памешчыка Тышкевiча; у м. Дудка i Старынкi 
памешчыка Я. Бржазоўскага; у м. Кiявец памешчыка 

333, 1, 610, 
413; 612, 
555—774; 
613, 667—
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Ласкi; у м. Навасёлкi, Новае Поле, Стары Ракаў 
кн. Друцкай-Любецкай; у м. Пральнiкi памешчыцы Ле-
духоўскай; у м. Iвянец памешчыцы Плявака 

904; 616, 
707 

1863—1866 Пра прэтэнзiі жыхароў мяст. Iвянец Менскага пав. да 
памешчыка Плявакi за прыцясненнi 

145, 2, 894; 
1030 

1864 Пра водпуск леса з блiжэйшых казённых дач для пабу-
довы сельскагаспадарчых школ у Ракаўскай, Кулевiц-
кай, Заслаўскай, Пяршайскай вол. 

242, 1, 112, 
44 

1864—1867 Прадстаўленне кн. Друцкiмi-Любецкiмi i памешчыкам 
Вiлейскага пав. А. Е. Родзевiчам запiсу на трацейскi 
суд пра кiраванне м. Стары Ракаў i Новае Поле 

146, 2, 2831 

1865 Пра водпуск сасновых броўнаў з казённай Пакуцкай 
дачы на пабудову народнага вучылiшча ў в. Доры 

242, 1, 112, 
137 

1865 План дачы м. Пяршаi 1477, 1, 1322; 
1323; 1326 

1865 План сялянскага надзелу в. Палубоўцы 1477, 1, 1354 
1865 План в. Шараi, Запруддзе i Задарожжа Дорскай вяс-

ковай грамады Пяршайскай вол. 
27, 3, 120 

1865—1866 Пра абвiнавачанне дваранкi мяст. Ракаў Менскага 
пав. А. Сiкорскай у падпале пабудоў у мястэчку 

145, 2, 1071 

1865—1866 Пра абвiнавачанне сялянкi К. Iкановiч м. Пярэжыры 
Вiлейскага пав. памешчыка Ратынскага ў забойстве 
незаконнароджанага дзiцяцi 

145, 2, 1247 

1865—1867 Пра абвiнавачанне дваранiна I. А. Міхневiча ў пакра-
жы валоў у памешчыка м. Міхалова Менскага пав. 
В. Абрампольскага 

145, 2, 1173 

1865—1866 Пра выдачу пасведчанняў сялянам в. Скрундзеўшчызна 
Менскага пав. на зямельны надзел, які падараваны памеш-
чыкам А. Шышкам; в. Дубашы, Крывiчы памешчыка 
А. Свентаржэцкага; в. Мнiшаны памешчыка Г. Сушчынска-
га; в. Русакi памешчыка А. Ленскага; на м. Зарэчча Менска-
га пав. памешчыкаў Колашкаў; м. Кiявец памешчыка 
I. Ласкi; м. Люцiнка памешчыкаў Марцiнкевiчаў 

146, 2, 2995; 
3172; 3173; 
3177; 3178; 
3181; 3190 

1866—1867 Пра абвiнавачанне бестэрмiнова адпускнога радавога 
Л. Эдэльштэйна i ракаўскага месцiча I. Ратынца ў пакражы 
збруi i коней у памешчыка Менскага пав. А. Буржынскага 

145, 2, 1307  

1866 Прашэнне бестэрмiнова адпускнога радавога з сялян 
Мархiры в. Дубровы пра надзяленне яго зямлёй 

242, 1, 666 

— Пра спагнанне свечнага збору з Ракаўскага жы-
доўскага кагала Менскага пав. 

24, 1, 2123 

1866—1869 Правядзенне паверачна-люстрацыйнай камiсii ў ка-
зённых м. Дайнава-Дзямiдавiчы; Кучкуны 

30, 1, 161; 
164; 165 
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— Правядзенне паверачна-люстрацыйнай камiсii прыня-
тых у казну царкоўных м. Аношкi, Войценева, Трац-
цякоўшчына, Буцэвiчы, Юржышкi 

30, 1, 169; 
168, 1—45 

1866—1867 Паведамленні С.-Пецярбургскай сахраннай казны ад 
10.01.1866 пра дазвол закладной на iмя Г. Э. Здзяхоўскага 
на закладзены Э. Ф. Здзяхоўскiм м. Ракаў Менскага пав.; 
аб даўгах на м. Валожын Менскага пав. памешчыка 
I. Тышкевiча; на м. Урублеўшчына памешчыкаў Наба-
роўскіх; на м. Падневiчы памешчыка А. Морэнца; на 
м. Тупальшчына памешчыкаў Жаброўскіх 

146, 2, 3231; 
3369; 3396; 
3403 

1867—1873 Прашэнне жыхароў м. Iвянец пра аддзяленне Iвянец-
кай грамады мяшчан ад Старынска-Iвянецкай валас-
ной сялянскай абшчыны 

242, 1, 894 

— Iнвентары м. Папкi, м. Рубяжэвiчы КМФ-5, 1, 
3246 

1869 Пра прымусовае прыняцце праваслаўнага вераспавя-
дання мешчанiна м. Ракаў Л. Янчэўскага з сям’ёй 

295, 1, 2007 

— План сялянскага надзелу в. Бурбаўшчызны Пяршайскай вол. 1477, 1, 1445 
1869—1873 Пра прашэнне сялян Крывiцкай вол. пра перанос ва-

ласнога ўпраўлення з в. Крывiчы ў в. Дубровы 
242, 1, 1258 

1869—1871 Пра вопiс, ацэнку i продаж хлеба з Пакуцкага запас-
нога i сельскага магазiна 

27, 2, 104, 
1—42 

1869—1897 Пра вопiс i ацэнку на продаж зямельнага надзелу ў 
в. Папоўшчына з казённага м. Юржышкi 

27, 2, 115б 

1870 Планы сялянскіх надзелаў в. Папкi, мяст. Пяршаi, 
в. Багушоўка 

1477, 1, 
1331—1333 

1870 Геадэзiчнае апiсанне зямлi, выкупленай сялянамi 
мяст. Пяршаi, в. Сямернiкi, Седлiшча, Папкi Пяршай-
скай вол. у памешчыка Тышкевiча 

242, 3, 147, 
153, 155, 
162, 166 

1870—1878 Скарга мешчанiна в. Крывiчы Менскага пав. Баранава 
аб няправiльным яго лячэнні вольнапрактыкуючым 
лекарам Стржалкам 

299, 3, 128 

1870 Планы зямлi Ракаўскай i Выганiцкай царквы 1-й часткi 120, 2, 726; 
727 

1871 Геадэзiчнае апiсанне зямельнага надзелу, выкупленага 
сялянамi в. Багданава, Будроўшчына ў кн. Друцкай-
Любецкай;. сялянамi в. Бакачы ў памешчыка Гурскага; 
сялянамi в. Бузуны, Залессе ў памешчыцы Пашковiч; 
сялянамi в. Навiны, Пятровiчы ў памешчыка Ласкага; 
сялянамi в. Стражаўшына ў памешчыка Свентаржэцка-
га; сялянамi в. Туркаўшчына ў памешчыка Хмары 

120, 3, 
673—677; 
682—686 

— План казённай Старынкаўскай дачы з пазначэннем лесасекi 27, 3, 183 
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— Звесткi пра царкоўнапрыходскiя школы пры Дуб-
роўскай, Кiявецкай, Навасадскай цэрквах (колькасць 
настаўнiкаў, вучняў i г. д.) 

458, 1, 51, 
9адв. — 10 

— Геадэзiчнае апiсанне зямлi, выкупленай сялянамi 
в. Страплеўцы Крывiцкай вол. у памешчыка Свентар-
жэцкага; сялянамi в. Пярэжыры ў памешчыка Ратын-
скага; сялянамi в. Касцюкi ў памешчыка Пузiноўскага 

242, 3, 108; 
136; 143 

— Пра звальненне са службы адмiнiстратара Пяршай-
скага касцёла Наркевiча i ксяндза Сырыновiча за ад-
мову весцi службу на рускай мове; святара Ракаўскага 
касцёла Бавульскага 

295, 1, 2240; 
2241, 1—24 

1873—1875 Геметрычныя планы сялянскіх надзелаў в. Зарэчча 
Iвянецка-Старынкаўскай вол., в. Вялiкiя Крывiчы, За-
рэчча, Пугачы Крывiцкай вол. 

120, 2, 
717; 1477, 
1, 1357; 
1172 

б/д План дачы м. Выганiчы; план драўлянай царквы ў в. Доры 1477, 1, 
1144; 1430 

— Iвянецкае народнае вучылiшча (звесткi пра пабудову новага 
будынка i пераводзе вучылiшча з в. Старынкi ў м. Iвянец) 

242, 16 
1746 

— План сялянскага надзелу i геадэзiчнае апiсанне зямлi, 
выкупленай сялянамi в. Вялiкiя Крывiчы, Дубашы-1, 
Дубашы-2 у памешчыка Свентаржэцкага 

1477, 1, 1324; 
120, 3, 675; 
679—680 

1878—1881 Прашэнне жыхароў м. Iвянец аб назначэннi ў Iвянец-
кую цвiнтарную каплiцу ксяндза для выканання ду-
хоўнага абраду 

295, 1, 3297, 
1—11 

1879 Зацемкi па прыняццi ад арандатараў м. Папкi будын-
каў па кантракце ад 28.02.1879 г.; iнвентар м. Папкi 

КМФ-5, 1, 
3241—1а, 
1—2; 3247—
1, 1—118; 
3247—2 

— Геадэзiчны вопiс зямлi, выкупленай сялянамi в. Гярвелi 
Крывiцкай вол. у кн. Друцкіх-Любецкіх 

242, 3, 201 

1881—1882 Пра адкрыццё сельскіх пачатковых народных ву-
чылiшчаў (звесткi пра Дорскае, Iвянецкае, Крывiцкае 
i iншыя вучылішчы) 

458, 1, 78 

— Перапiска з народнымi вучылiшчамi Мiнскай губ. аб 
праверцы гэтых устаноў iнспектарамi i прыняццi за-
хадаў па паляпшэнні працы народных вучылiшч (ёсць 
звесткi па Iвянецкаму, Пяршайскаму, Ракаўскаму, 
Пярэжырскаму i iншых народных вучылiшчах) 

458, 1, 242 

1883—1884 Пра ўтрыманне працэнтнага збору з м. Iвянец ула-
дальнiка Мазарынава 

321, 1, 66 

1884 Пра абвiнавачанне дваранiна (з) в. Шэлеўшчына Iвянец-
кай вол. П. Красоўскага ў знявазе судовага следчага 

183, 2, 172 
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1884—1885 Пра абвiнавачанне ўраднiка в. Зарэчча Пяршайскай вол. 
Г. Хадасевiча ў хабарнiцтве 

Там жа, 
268 

— Прашэнне правiзара Ю. Рышкевiча дазволіць адкрыць 
сельскую аптэку ў мяст. Ракаў 

299, 3, 458 

1885 Пра дазвол адкрыць царкоўнапрыходскую школу ў 
мяст. Iвянец i мяст. Ракаў Менскага пав. 

458, 1, 111, 
10адв. 

1886 Зямельны план засц. Дворышча i сялянскіх надзелаў 
в. Дубашы 

120, 2, 494; 
1477, 1, 
1325; 1337 

— Пра абвiнавачанне сялян в. Бузуны Ракаўскай вол. 
Матылевiчаў ў аказаннi супрацiву юрэвiцкаму сель-
скаму старасце пры вопiсе іх маёмасцi за пазыкi 

183, 2, 1535 

1886—1887 Іск селянiна I. Мурзы да сялян в. Гiневiчы Ракаўскай 
вол. аб канфiскацыi з незаконнага валодання адказ-
чыкаў урочышча Белае Балота 

183, 3, 796 

1887 Статыстычнае ведамасць пра бровар у м. Дубровы 21, 1, 44, 417 
— План сялянскага надзелу в. Туркаўшчына 1477, 1, 1348 

1887—1888 Пра пабудову ў мяст. Ракаў каменнай каплiцы з вы-
падку 28-й гадавiны адмены прыгоннага права 

295, 1, 4336 

1888 План зямельнага надзелу дваранiна Мiнкевiча ў 1-й i 
2-й частках засценка Дворышча м. Маляўкi памеш-
чыка Хамянтоўскага 

120, 2, 495—
496 

1889 Ведамасць чыншавых уладальнiкаў зямлi ў м. Папкi 
Менскага пав.  

694, 2, 6618, 
1—13 

— Пра зацвярджэнне праекта на рамонт прыходскай 
царквы ў мяст. Iвянец 

299, 1, 858 

— Прашэнне правiзара Абрамава дазволіць адкрыць ус-
танову (прадпрыемства) для вырабу штучных мiне-
ральных вод у мяст. Ракаў 

299, 3, 624 

1890 План зямельнага надзелу Дзямiдавiцкай казённай да-
чы Мiнскага ляснiцтва 

27, 3, 455 

1890—1897 Прашэнне мяшчан Троцкага i Сапожнiцкага дазволiць 
адкрыць установу для вырабу вод з садавіны ў 
мяст. Ракаў 

299, 3, 732; 
733 

1891 Пра абвiнавачанне дваранiна I. Заленскага i селянiна з 
в. Смалеўшчына Пяршайскай вол. С. Жыдовiча ў навучаннi 
дзяцей грамаце без пасведчання на права навучання 

183, 2, 5537 

— План сялянскага надзелу ў в. Баркi 1477, 1, 1432 
1892 Праверачны вопiс м. Кiявец Менскага пав. памешчыцы 

М. Л. Сакаловай 
КМФ-6, 1, 
243, 1—21 

1893 Пра прадстаўленне ў Менскую губернскую ўправу на 
разгляд плана прыбудовы цёплай царквы да каменнай 
царквы ў мяст. Ракаў 

899, 5, 1044 



Агляды 327 
 

— Пра ўтрыманне штрафу з ксяндза Вашкевiча за хрост 
дзяцей рыма-каталiцкага веравызнання фальв. Палiк-
саўшчына i Доры без дазволу ўлад 

295, 1, 5729, 
1—7 

— Прашэнне парафiян Пяршайскага касцёла прызна-
чыць у касцёл ксяндза 

Там жа, 
5715, 1—2 

— Пастанова Вiленскага аддзялення дзяржаўнага два-
ранскага зямельнага банка ад 4 лiстапада 1893 г. аб 
выдачы пазыкi памешчыку I. Г. Бунгу пад заклад 
м. Новы Двор i праверачны вопiс гэтага маёнтка 

КМФ-6, 1, 
243 

— Планы акружной мяжы i зямельных надзелаў у 
в. Папкi i Янушкавiчы Пяршайскай вол. 

1477, 1, 
1291; 1443 

1894—1895 Пра пераўступку аптэкi ў мяст. Ракаў Менскага пав. 
В. Турэцкiм — I. Турэцкаму 

299, 3, 903 

1895 Геаметрычны спецыяльны план в. Агароднiкi 1477, 1, 3050 
— Прашэнне жыхароў мяст. Iвянец дазволіць адкрыць iм 

жыдоўскае навучальнае вучылiшча 
458, 1, 172 

— Прадстаўленне ў Менскую губернскую ўправу на раз-
гляд плана пабудовы слясарных майстэрняў мяшчанамi 
В. Рубiнштэйнам i Фiнкелем у мяст. Ракаў 

299, 56, 
1093; 1230 

1895—1896 Іск сялян в. Канюшаўшчына i Рагулёўшчына Пяршай-
скай вол. да памешчыка м. Валожын А. Тышкевiча аб 
прызнаннi за iмi сервiтутнага права пасцi жывёлу ў 
лясных урочышчах Пяршайскай вол. 

183, 3, 1823 

1896 Планы Дзямiдавiцкай зборнай казённай лясной дачы 
Менскага ляснiцтва 

27, 3, 679—
683 

— Разлiковая кнiга раскладачнага збору з фабрык i заво-
даў Менскай губ. (пра бровары ў м. Душкава 
Э. Э. Булгака i ў м. Кiявец Е. Н. Малахавай) 

333. 1, 3149, 
3—5 

1896—1898 Журнал фабрычна-заводскіх памяшканняў па паветах 
Менскай губ. (пра лесапiльню памешчыка Э. Здзяхоў-
скага ў м. Міхалова) 

333, 1, 3801, 
8—9 

1896—1906 Разлiкі з падрадчыкамi пры пабудове Ракаўскага ка-
зённага броварнага склада 

338, 4, 42 

1897 Прашэнне мешчанiна Д. Нахiмоўскага дазволіць яму 
адкрыць аптэку ў мяст. Iвянец 

299, 3, 983 

— Пра абвiнавачанне селянiна мяст. Ракаў В. Ланеўскага 
ў адкрыццi ганчарнага завода без дазволу ўлад 

183, 2, 10844 

— Пра ўвод у валоданне м. Руды Iвянецкай вол. удавы 
калежскага саветнiка С. Спонцi 

183, 3, 2391 

1897 Пра продаж з таргоў фальв. Залессе Ракаўскай вол. 
дваран Раманоўскіх за пазыкi 

183, 3, 2423 

— Пра забарону на м. Пральнiкi Iвянецкай вол. памеш-
чыцы Ледухоўскай 

183, 3, 2432 
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1898 Пра абвiнавачанне ўтрымальнiка паштовых коней в. Сiвiца 
Iвянецкай вол. М. Кулака ў знявазе станавога прыстава 

183, 2, 11594 

— Скарга сялян в. Воўкаўшчына, Крупшчына i Гярвелi 
на рашэнне царкоўнапрыходскага сходу аб адбудове 
царкоўнапрыходскай школы ў м. Крывiчы 

242, 1, 16506. 

— Прадстаўленне ў Менскую губернскую ўправу на раз-
гляд плана пабудовы мешчанiнам Ш. Ш. Пацешнiкам 
гарбарнага завода ў мяст. Ракаў 

299, 5, 1316 

— Прадстаўленне ў Менскую губернскую ўправу на раз-
гляд плана пабудовы царквы ў в. Дубровы 

Там жа, 
1330 

1899 Ведамасць пра стан народных вучылiшчаў Менскай 
губ. за 1899 г. (звесткi пра Iвянецкае, Старынкаўскае i 
iншыя народныя вучылiшчы) 

458, 1, 249 

— План зямлi прычту Дорскай царквы 120, 2, 513 
1900 Прашэнне мешчанiна М. К. Грынгольда пра дазвол 

адкрыць завод для вырабу (вытворчасцi) прахала-
джальных (ахаладжальных) напiткаў у мяст. Ракаў 

299, 3, 1157 

1901—1902 Іск сялян в. Баяршчына Iвянецкай вол. да памешчыка 
м. Пральнiкi А. Арцiнкі аб прызнаннi за iмi права 
пасвiць жывёлу ў лясных урочышчах 

183, 3, 3814 

1901—1910 Разлiк з падрадчыкамi пры пабудове Ракаўскага казён-
нага вiннага склада 

338, 4, 43 

1902 Прашэнне жыхароў мяст. Ракаў пра адкрыццё ў мяст. 
ярмарак 

299, 2, 
11818 

— Пратакол пасяджэння будаўнiчага аддзялення Мен-
скай губернскай управы ад 17 мая 1902 г. пра дазвол 
памешчыцы А. Любанскай пабудаваць паравое па-
мяшканне пры бровары ў м. Дубровы 

299, 1, 875, 
198—199 

1902—1903 Хадайнiцтва селянiна в. Урублёўшчына Iвянецкай вол. 
А. М. Гуда дазволiць яму перасялiцца ва Усходнюю Сiбiр 

514, 1, 16 

1902—1907 Пра адкрыццё ў мяст. Ракаў нiжэйшай рамеснай школы 458, 2, 263 
1903 Пра зацвярджэнне праекта на пабудову каплiцы ў 

м. Новы Двор над магiлай памешчыка Бунге 
299, 1, 876, 
396 

1904 Пра незаконныя дзеяннi Пяршайскага грамадскага 
старасты Палуба 

514, 1, 232 

б/д План дачы м. Пяршаi; зямельнага надзелу м. Кiявец 1477, 1, 
1449; 1515 

1904 Пра абвiнавачанне сялян в. Вуглы Iвянецкай вол. у 
нанясеннi пабояў леснiку м. Пяршаi пры затрыманнi 
іх за самачынную парубку ў панскiм лесе 

183, 2, 
16600 

1904—1905 Пра пералiчэнне на iмя Навадворскага народнага ву-
чылiшча зямлi, падараванай дваранiнам Бунге з 
м. Новы Двор 

333, 4, 
12272 
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1904—1907 Пра раздзел нерухомай маёмасцi памiж саўладаль-
нiкамi дваранамi М. Здановiч i Раманоўскiмi 
засц. Залессе Ракаўскай вол. 

183, 3, 
5218 

1905 Пра пабудову лесапiльнага завода ў фальв. Міхалова 299, 1, 752, 
102 

1905—1906 Пра высылку валаснымi ўправамi Менскай губ. гро-
шай на набыццё кнiг для бiблiятэкi народных ву-
чылiшчаў i на камандзiроўкi членам педагагiчнай ра-
ды (звесткi пра Iвянецкае народнае вучылiшча) 

458, 1, 323, 
102 

— Пра прызнанне права ўласнасцi па даўнасцi валодання 
на ўрочышча Крынiца Ракаўскай вол. сялянкi С. Бажко 

183, 3, 5852 

1906—1907 Пра разлiкi з падрадчыкамi за пабудову Ракаўскага 
казённага вiннага склада 

338, 4, 44 

1906—1908 Іск селянiна м. Камень Iвянецкай вол. I. Яштольд-
Гаворкi да ўпраўляючага рыма-каталiцкай духоўнай 
кансiсторыяй аб прызнаннi за iм права ўласнасцi на 
зямельны надзел, якi займае Каменскi касцёл 

183, 3, 6069 

1906 Пра адкрыццё Дуброўскай аднакласнай царкоўна-
прыходскай школы 15 кастрычнiка 1906 г. 

461, 1, 24, 
156—157 

1906—1908 Тэхнiчныя дакументы на пабудову 2 мастоў праз 
р. Свiслач пры м. Новы Двор 

324, 1, 400, 
1—139 

1907 Пра пабудову моста i дамбы пры iм на р. Iслач па да-
розе Пяршаi—Iвянец, в. Бара(вi)коўшчына 

324, 1, 1309 

— Пра абвiнавачанне селянiна в. Пугачы Ракаўскай вол. П. Шнiпа 
ў выказваннi абразлiвых слоў у адрас праваслаўнай веры 

183, 2, 18743 

— План зямельнага надзелу ў в. Ціханаўшчызна i Бур-
баўшчызна Пяршайскай вол. 

1477, 1, 
1442; 1448. 

— Справаздача пра стан Ракаўскай нiжэйшай рамеснай 
школы за 1907 г. 

458, 1, 424. 

1907—1910 Пра абвiнавачанне сялян в. Якутава Iвянецкай вол. 
М. Супрона i сялянкi в. Галiмцы Iвянецкай вол. У. Янушкевiч 
у падпале будынкаў прычту Кiявецкай царквы 

183, 2, 
18739 

1908 Звесткi пра маёмасны, сямейны, эканамiчны стан ся-
лян Ракаўскай вол. 

46, 1, 10 

— Ведамасць пра фабрычна-заводскiя памяшканнi Мен-
скай губ. за 1908 г. (звесткi пра лесапiльнi, бровары, 
іх месцазнаходжанне, аб’ёмы вытворчасцi i г. д.) 

333, 1, 3808 

— Перапiска з Ракаўскай нiжэйшай рамеснай школай 
пра арганiзацыю навучальнай справы, паспяховасцi, 
паводзiнаў вучняў i iнш. 

458, 1, 467 

1909 Справаздача пра стан Ракаўскай нiжэйшай рамеснай 
школы за 1909 г.; перапiска папячыцеля Вiленскай 
навучальнай акругi з Ракаўскай нiжэйшай рамеснай 
 

458, 1, 516; 
552—553 
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школай пра хваляваннi сярод навучэнцаў школы, аб 
прызначэннi i звальненнi настаўнiкаў i iнш. 

— Справаздача пра стан Iвянецкага меставага 4-х клас-
нага вучылiшча за 1909 г. 

458, 1, 535 

— Данясенне прыстава 2-га стана Менскага пав. Мен-
скай павятовай палiцэйскай управе ад 25 кастрычнiка 
1909 г. пра адкрыццё бровара Л. Л. Ваньковiчам у 
м. Дубровы, пра колькасць рабочых на заводзе 

311, 1, 303, 4 

— Прадстаўленнi павятовых упраў па справах земскай гас-
падаркi i справаздачныя ведамасцi пра стан i выдаткi на 
ўтрыманне земскіх школ за 1909 г., што субсiдзіруюцца 
земствам (звесткi пра Дуброва-Старынкаўскае, Суднi-
каўскае, Iвянецкае i iншыя народныя вучылiшчы) 

324, 1, 658 

— Матэрыялы па Нелюбскаму народнаму вучылiшчу 
(пастанова сялян пра адкрыццё вучылiшча, вопiс 
маёмасцi i г. д.; ёсць пра м. Валожын) 

326, 1, 97 

— Звесткi пра адкрыццё i дзейнасць Iвянецкага 4-х клас-
нага меставага вучылiшча 

458, 1, 497; 
535 

— Пра абвiнавачанне селянiна в. Дзямiдавiчы Iвянецкай вол. 
С. Ваўчка i сялянкi Е. Мазанiк аб адкрыццi без дазволу ўлад 
школы ў хаце апошняй для навучання дзетак грамаце; пра аб-
вiнавачанне дваран Шалевiчаў м. Навасады Койданаўскай вол. 

183, 2, 
20393; 
20395 

1909—1912 Пра рамонт Ракаўскай рамеснай школы 324, 1, 773 
1910—1911 Пра абвiнавачанне сялян в. Пакуцi Iвянецкай вол. 

Трацэўскага i в. Сiвiца Ф. Бурака ў патаемным наву-
чанні дзетак грамаце 

183, 2, 
21582 

1910 План сялянскага надзелу в. Пярэжыры Ракаўскай вол. 120, 2, 690 
— Прадстаўленнi павятовых упраў па справах земскай гас-

падаркi i справаздачныя ведамасцi пра стан i выдаткi на 
ўтрыманне земскіх школ (звесткi пра Суднiкаўскае, Iвя-
нецкае, Сiвiцкае i iншыя народныя вучылiшчы) 

324, 1, 838 

— Перапiска з Ракаўскай нiжэйшай рамеснай школай пра 
навучальны стан, правядзенне экскурсiй са школьнiкамi, 
прыёме навучэнцаў у школу i iншыя пытаннi 

458, 1, 590 

1910—1921 Матэрыялы па Агароднiцкаму, Бузуноўскаму, Галiмец-
каму (Галiмскаму!), Гiравiцкаму, Гярвельскаму, Далi-
давiцкаму, Iвянецкаму, Каменскаму, Навасёлкаўскаму, 
Навiкоўшчынскаму, Папкоўскаму, Пральнiцкаму, 
Праўжалаўскаму, Пугачоўскаму, Пярэжырскаму, Ра-
каўскаму, Сiвiцкаму, Слабода-Сярэднесельскаму на-
родных вучылiшчах (прысуд сялян пра адкрыццё вучы-
лiшча, даклад аб становiшчы вучылiшча, вопiс маё-
масцi, кантракт на арэнду памяшкання i г. д.) 

326, 1, 28; 
31; 32; 36; 
49; 50; 56; 
99; 101; 
114; 117; 
119; 120; 
122; 123; 
126; 133; 
138; 273 
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1911 Каштарыс i ведамасцi земляных работ на пабудову 
дарогi да мяст. Ракаў, на пабудову 2 мастоў праз 
р. Свiслач у м. Новы двор 

520, 1, 24; 
31 

— Звесткi пра адкрыццё i дзейнасць Iвянецкага 4-х клас-
нага меставага вучылiшча 

458, 1, 618 

— Заява ўладальнiка лесапiльнi ў м. Воўкаўшчына Ра-
зенблюма старшаму фабрычнаму iнспектару Менскай 
губ. аб продажы заводу Францу Глушко 

311, 1, 140, 
150 

— Перапiска з Ракаўскай нiжэйшай рамеснай школай аб 
праграме выкладання слясарна-кавальскага рамясла, 
аб выбраннi ганаровага наглядчыка школы 

458, 1, 635 

1913—1914 Хадаўнiцтва Ракаўскага мяшчанскага таварыства аб 
водпуску грошай з астаткаў карабейнага збору на 
ўстаноўку вулiчных ліхтароў у мяст. Ракаў 

299, 2, 
15648 

1913—1915 Матэрыялы па будаўнiцтве моста ва ўрочышчы Барок 
па дарозе Пяршаi—Iвянец 

326, 1, 222 

1913 Матэрыялы аб рамонце дарогi i дарожных збудаван-
няў па тракту Менск—Ракаў 

326, 1, 201 

1913—1914 Хадаўнiцтва дваранiна С. Бачкоўскага пра развярстанне це-
распалосных зямель з сялянамi в. Крывiчы Ракаўскай вол.  

46, 1, 55 

1913—1920 Матэрыялы па Душкаўскаму, Каменскаму, 
Ку(р)дуноўскаму, Падневiцкаму, Пярэжырскаму, 
Скрундзеўшчынскаму народных вучылiшчах (прысуд 
сялян аб адкрыццi вучылiшча, вопiс маёмасцi, кан-
тракт на арэнду памяшкання i г. д.) 

326, 1, 41; 
51, 66; 109; 
113; 136 

1914 План пабудовы казённага вiннага склада ў мяст. Ракаў 338, 1, 195. 
1912—1915 Прашэнне сялян в. Старынкi пра выдачу iм грашовых па-

зыкаў, дапамогi i лесу на ўзвядзенне пабудоў (у справе ёсць 
спiс сялян вёскi i звесткi пра іх сацыяльна-маёмасны стан) 

46, 1, 46; 
46, 2, 19 

1912 Праверачны вопiс м. Iвянец памешчыка П. М. Дарагунцава КМФ-6, 1, 
763 

1912—1913 Перапiска з папячыцелем Вiленскай навучальнай ак-
ругi і Ракаўскай нiжэйшай рамеснай школай пра на-
быццё фiзічных прыбораў, гiмнастычных снарадаў, 
выкладаннi пачатковай механiкi ў 3—4-х класах 

458, 1, 660 

— Пра прадстаўленне ў Менскую губернскую ўправу на 
разгляд плана пабудовы мешчанiнам В. Зелiкоўскiм 
млына ў м. Iвянец 

299, 5, 2117 

1912 Пра абвiнавачанне дваранкi А. Пугiрскай i селянiна 
м. Ракаў А. Касовiча ў навучаннi дзетак польскай 
грамаце без належнага пасведчання 

183, 2, 
23821 

1913 Прысуд сялян ратынскай сельскай грамады аб ад-
крыццi народнага вучылiшча ў в. Ратынцы 

326, 1, 41, 
2 
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— Заява арандатара лесапiльнi ў в. Воўкаўшчына Франца 
Глушко старшаму фабрычнаму iнспектару Менскай 
губ. ад 18 лiстапада 1913 г. пра спыненне работ на за-
водзе ў сувязi з пераходам апошняга да новага ўладаль-
нiка Л. I. Валадковiча 

311, 1, 140, 
71 

1914 Звесткi пра лесапiльнi ў м. Ратынцы ўладальнiка А. Рэзнiка i ў 
м. Кiявец уладальнiка Ф. I. Карклiса.; пра крахмальню ў 
м. Дзякаўшчына Б. К. Плявакi, пра крахмальныя i льноачы-
шчальныя заводы ў м. Iвянец уладальнiка П. М. Дарагунцава; 
пра бровар ў м. Дубровы ўладальнiка Л. Ваньковiча 

299, 5, 2259, 
3—4 

— Перапiска з папячыцелем Вiленскай навучальнай ак-
ругi, Iвянецкiм вышэйшым пачатковым вучылiшчам 
пра пабудову будынка, дазвол весцi сумеснае наву-
чанне дзетак абодвух полаў 

458, 1, 735 

— План сялянскага надзелу в. Пярэжыры Ракаўскай вол. 120, 2, 691 
— План зямельнага надзелу в. Гiравiчы м. Стары Ракаў 

кн. Друцкага-Любецкага, набытага селянiнам Магiнiцкiм 
Там жа, 
479а 

— Пра пабудову касцёла ў мяст. Ракаў 295, 1, 8558 
— Матэрыялы пра рамонт дарогi Ракаў—Iвянец; За-

слаўе—Ракаў; пра пабудову моста праз р. Волму у 
мяст. Iвянец па дарозе Iвянец—Камень.; пра рамонт 
моста ў в. Юржышкi па тракце Ракаў—Iвянец 

326, 1, 204; 
209; 514, 1, 
228; 230 

— Пра высвятленне правоў селянiна Багдановiча на вало-
данне зямельным надзелам у в. Часнакi Менскага пав. 

514, 1, 377 

1914 Пра высвятленне на месцы i паказаннi ў натуры пра-
сторы i гранiцы пашавага сервiтуту, замацаванага вы-
купнымi дакументамi за сялянамi в. Войценева 

514, 1, 100 

1915 Хадайнiцтва сялян в. Макасiчы Iвянецкай вол. пра 
развярстанне на хутарскiя i водрубныя ўчасткi пры-
належных iм земляў 

46, 1, 74 

— Прашэнне жыхара мяст. Ракаў Пазняка пра дазвол 
трымаць яму аўтамабiль для перавозкi пасыжараў 
памiж станцыямi Iзяслаў i Ракаў—Iвянец 

326, 1, 10 

— Справаздача пра стан Ракаўскай нiжэйшай рамеснай 
школы за 1915 г. 

458, 1, 795 

— Iмянны спiс служачых Iвянецкага вышэйшага пачат-
ковага вучылiшча 

458, 1, 797, 
6 

— Перапiска з папячыцелем Вiленскай навучальнай ак-
ругi і Iвянецкiм вышэйшым пачатковых вучылiшчам 
аб прызначэннi настаўнiкаў i выплаце iм пасобiй 

458, 1, 767 

1916 Карткi суцэльнага абследавання гаспадарак сялянска-
га тыпу Iвянецкай, Пяршайскай, Ракаўскай вол. 

325, 2, 280; 
285—286 

— Пасямейныя зводкi ўлiку высеву ў гаспадарках сялян 
Крывiцкай вол. 

326, 3, 26 
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— Спiс домаўладальнiкаў Крывiцкай вол. 326, 3, 27 
1917 Падворныя карткi суцэльнага абследавання вясковых 

гаспадарак Iвянецкай i Пяршайскай вол. 
325, 2, 
743—744; 
760—761 

— Абшчынныя бланкi абследавання сельскіх гаспадарак 
Пяршайскай вол. 

325, 2, 763 

— Падворныя карткi суцэльнага абследавання сельскіх 
гаспадарак Ракаўскай вол.; абшчынныя бланкi абсле-
давання сельскіх гаспадарак Ракаўскай вол. 

325, 2, 
765—769 

1917—1919 Матэрыялы па Крывiцкаму, Пяршайскаму, Ра-
каўскаму, Сярэднесельскаму, Яшкавiцкаму народных 
вучылiшчах (вопiс маёмасцi, кантракты на арэнду па-
мяшкання, дакументы аб прыёме вучняў i г. д.) 

326, 1, 278; 
284; 286; 
291; 294 

1918—1919 Пра затрату сродкаў на ўтрыманне земскай лякарні ў 
мяст. Ракаў 

326, 1, 165 
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РЭЦЭНЗІІ 
В. Б. Келер 

КНІГА АНДРЭЯ ЯКАЎЛЕВА 
ПРА НЯМЕЦКАЕ ПРАВА Ў БЕЛАРУСІ 

Andrij Jakowliw. Das deutsche Recht in Wießruthenien. Berlin, 1994. 96 S. 
Адзначым, што ў перыяд, калі была напісана анаціруемая кніга (з 1933 па 1945 г.), 

даследаванням рэцэпцыі нямецкага права («Саксонскага люстра» і магдэбургскага га-
радскога права) у краінах Усходняй Еўропы аддавалася асаблівая перавага, што было 
абумоўлена палітычнымі матывамі. У Магдэбургу, напрыклад, у 1940 г. з’явіўся так 
званы Інстытут даследавання магдэбургскага гарадскога права1, сабраўшы і выдаўшы 
буйнейшы на сённяшні дзень збор выказванняў магдэбургскіх шэфенаў. Заснаваль-
нікам інстытута лічыцца магдэбургскі обер-бюргермайстар, кандыдат юрыдычных на-
вук Фрытц Маркман. Пры бамбардзіроўцы Магдэбурга 16 студзеня 1945 г. сярод 
іншых разбураных будынкаў апынуўся і дом пад № 6/7 на вуліцы Нойер Вэг, у якім 
размяшчаўся інстытут. Шматлікія фотакопіі і копіі, зробленыя супрацоўнікамі інстыту-
та ў галінах непасрэднага распаўсюджвання нямецкага права, былі знішчаны. Інфарма-
цыю аб мэтах заснавання і задачах інстытута можна атрымаць з артыкулаў розных 
аўтараў, апублікаваных у 1940—1944 гг.2 Пасляваенная юрыдычная літаратура таксама 
дае сціслыя звесткі пра існаванне вышэйадзначанай установы3. 

Андрэй Якаўлеў — украінец па паходжанні — быў супрацоўнікам Інстыту-
та даследавання магдэбургскага гарадскога права. Ён займаўся пытаннямі рэцэп-
цыі нямецкага права ў Беларусі і Украіне. У 1942 г. у г. Лейпцыг было выдадзена 
яго даследаванне аб рэцэпцыі нямецкага права на тэрыторыі Украіны4. 

Другім вынікам яго навуковых пошукаў была кніга «Нямецкае права ў 
Беларусі», выдадзеная ў 1944 г. у Берліне5. Даследаванне ў кнізе размешчана 
на 96 старонках і складаецца з сямі частак. 

Першая частка — прадмова (с. 5—6). Аўтар лічыць, што гістарычныя пераду-
мовы і рэгулюючыя фактары, аказаўшыя ўплыў на распаўсюджванне нямецкага пра-
ва ў Беларусі, былі ідэнтычны тым, што існавалі ў Літве ці ва ўсёй польска-літоўскай 
імперыі. Безумоўна, тут былі свае нязначныя адрозненні і мясцовыя асаблівасці. Ся-
род даследчыкаў, якія разглядалі гэты працэс у цэласнасці, ён вылучае М. Любаў-
скага, М. Доўнар-Запольскага і М. Грушэўскага; сярод тых, якія займаліся рэцэпцыяй 
нямецкага права ў Польшчы, Літве і Украіне, — М. Уладзімірскага-Буданава, А. Кіс-
цякоўскага, Ф. Тарановіча, Р. Ф. Кайндла, А. Халбана, Р. Раепела, В. Вайцзекера, 
уласна сябе і інш. Дадзеная навуковая праца — гэта нарыс распаўсюджвання нямец-
кага права ў літоўскай краіне, уключаючы метады, формы і межы гэтага распаўсю-
джвання; кароткі агляд крыніц нямецкага права ў Беларусі. Спецыяльная частка пра-
цы прысвечана беларускім тэрыторыям і ўладанням, якія непасрэдна маюць адно-
сіны да рэцэпцыі і дзеяння нямецкага права на іх. У прадмове А. Якаўлеў паведамляе, 
у якіх крыніцах апублікаваны прывілеі на магдэбургскае права, дадзеныя некаторым 
беларускім гарадам. Гэта: «Акты Заходняй Расіі» (АЗР), «Акты, якія адносяцца да гіс-
торыі Паўднёвай і Заходняй Расіі» (АЮЗР), «Гісторыка-юрыдычныя матэрыялы, зда-
бытыя з архіваў Віцебскай і Магілёўскай губерній» (ИЮМ), «Акты, выдаваемыя 
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Віленскай Археаграфічнай камісіяй» (АВАК), тры тамы «Беларускага архіва» (БА) і, 
нарэшце, іншыя рускія і польскія зборы. 

Другая частка — «Беларусь з гісторыка-народазнаўчага пункту гледжання» 
(с. 7—11). У яе пачатку А. Якаўлеў адзначае, што ў старажытны час землі Беларусі 
насялялі тры ўсходнеславянскія плямёны: крывічы, дрыгавічы і радзімічы. Сярод 
значных гарадоў таго часу называе Полацк, Віцебск і Смаленск. У X ст., калі была за-
снавана Вялікая Кіеўская імперыя, спачатку Смаленская, а потым і Полацкая зямля 
былі далучаны да яе. Другая палова XII і пачатак XIII ст. прынеслі на землі Беларусі 
важныя змены, з якімі звязваецца гістарычны лёс беларускага і літоўскага этнасаў. 
Пад літоўскае панаванне адна з першых пападае заходняя частка Беларусі, так званая 
Чорная Русь, з гарадамі Гродна, Навагрудак, Слонім, якая лічыцца некаторымі гісто-
рыкамі калоніяй Полацкай зямлі6. Пасля Чорнай Русі ўся Полацкая зямля трапляе пад 
літоўскае панаванне. У пачатку XIV ст. уступаюць у валоданне сваякі вялікага князя 
літоўскага Міндоўга: у Полацку — Таўтавіл; у Друцку — Йедэвіл; у Віцебску — 
Вікінт, а пасля Альгерд. У гэты час да Літвы адыходзіць Турава-Пінская зямля, засе-
леная на поўначы беларусамі, а на поўдні — украінцамі. У XIV ст. пачынаюцца на-
пады Літвы на Смаленскую зямлю. Яны захапілі Ржэў, Белы, Мсціслаў, Тарапез і 
іншыя гарады. У канцы стагоддзя смаленскі князь з’яўляецца васалам вялікага князя 
літоўскага Ягайлы; затым вялікі князь літоўскі Вітаўт завяршае далучэнне Смален-
ска. Пры Вітаўце да Літвы таксама былі далучаны паўночныя землі з гарадамі Мсціс-
лаў і Бранск. Такім чынам, да пачатку XV ст. усе без выключэння беларускія землі 
знаходзіліся пад панаваннем Літвы. Адначасова з імі, — падкрэслівае А. Якаўлеў, — 
пад літоўскае панаванне трапляюць і паўднёваўкраінскія землі, такія, як Брэст 
(А. Якаўлеў называе Брэст украінскім горадам! — О. К.), Валынь, Кіеў, частка Па-
доліі. З кангламерата літоўскіх, беларускіх і ўкраінскіх зямель на рубяжы XIV i XV ст 
утварылася шматлюдная дзяржава, з афіцыйнай назвай Вялікае княства Літоўскае. 
На самай справе ўласна літоўскія землі займалі прыблізна дзесятую частку тэрыто-
рыі. Беларусы і ўкраінцы прыўнеслі ў ВКЛ хрысціянства; мову, якая стала афіцыйнай 
дзяржаўнай мовай; права і культурныя дасягненні Вялікай Кіеўскай імперыі. 

З канца XIV ст. Літоўска-руская дзяржава ў палітычным і дынастычным плане 
знаходзіцца пад уплывам суседняй Польшчы. Акт Люблінскай уніі 1569 г. аб’яднаў 
абедзве дзяржавы ў адзіны саюз. Тэрытарыяльна-адміністрацыйна беларускія землі ў 
літоўскай краіне ахоплівалі пяць ваяводстваў: Віцебскае, Полацкае, Смаленскае, 
Мсціслаўскае і Менскае. З дзяржаўна-прававога пункту гледжання становішча бела-
рускіх зямель у ВКЛ было неаднолькавым. Правінцыі Полацк, Віцебск і Смаленск 
атрымалі ад вялікага князя літоўскага спецыяльныя канстытуцыйныя прывілеіі. Ак-
рамя гэтых аўтаномных зямель-правінцый да цэласнасці літоўскай дзяржавы нале-
жалі і маленькія княствы на чале з акружнымі князямі, такія, як Заслаўе, Свіслач, 
Слуцк, Копыль, Мсціслаў, Менск. Нельга забываць, — падкрэслівае Андрэй Якаў-
леў, — і пра так званыя «вялікакняжацкія гарады і правінцыі», якія знаходзяцца ў роз-
ных частках дзяржавы: Кернаў, Трокі, Самагітыя. У межах беларускіх зямель «вялі-
какняжацкімі валоданнямі» згодна інвентуры 1551 г. з’яўляліся наступныя дамены: 
Навагрудак, Слонім, Менск, Полацк, Віцебск, Бранск, Клецк, Ліда, Ашмяны, Морач, 
Орша, Бабруйск, Барысаў, Крычаў разам з правінцыяй, Магілёў, Чачэрск разам з 
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правінцыяй, Прапойск разам з правінцыяй, Рэчыца, Свіслач, Вількамір, Браслаў, 
Нясвіж і шмат іншых маленькіх мястэчак і вёсак7. 

У канцы XVIII ст. беларускія землі адыходзяць да Расіі. Згодна звест-
кам Я. Карскага, усяго ў 1917 г. налічвалася 9 300 000 беларусаў8. 

Трэцяя частка — «Гістрычны нарыс распаўсюджвання нямецкага права ў 
Беларусі» (с. 12—21). У ёй паведамляецца пра тое, як нямецкае права, распаў-
сюджанае ў Літве, перайшло на яе гарады перш за ўсё з польскай тэрыторыі. 
Аднак у Літве яно не прайшло ў сваім развіцці ўсе стадыі і формы, як у 
Польшчы. Першапачаткова нямецкае права насіла ў Польшчы каланіяльны ха-
рактар. Пазней яно атрымала значэнне асаблівага, партыкулярнага права, якое 
існавала поруч з правам польскім і надавалася кіраўніцтвам не толькі ня-
мецкім, але і польскім гарадскім жыхарам. У літоўскай дзяржаве не адбыўся 
працэс пераўтварэння нямецкага каланіяльнага права ў партыкулярнае. 

На думку А. Якаўлева, вырашальным чыннікам у справе рэцэпцыі нямец-
кага (магдэбургскага) права паслужылі фінансавага адносіны, у першую чар-
гу —павелічэнне дзяржаўных і вялікакняжацкіх даходаў, што было цесна звя-
зана з прыростам насельніцтва ў гарадах і вёсках, з удасканаленнем гарадскога 
самакіравання і ўздымам узроўню дабрабыту насельніцтва як аб’екта падатка-
абкладання і крыніцы дзяржаўных даходаў. Аднолькава з прычынамі фінанса-
вай палітыкі значная роля належыць жаданню палепшыць самакіраванне гара-
доў і вёсак шляхам ліквідавання розных «праў і звычаяў» і ўстаранення зло-
ўжыванняў з боку лакальных старостаў, намеснікаў, арандатараў і іншых асоб. 

У асноўным нямецкае права ў Беларусі распаўсюджвалася ў форме маг-
дэбургскага гарадскога права, — паведамляе стваральнік кнігі, — аднак у 
адпаведнасці з польскімі ўзорамі, а не з прымерамі з гарадоў-мацярок магдэ-
бургскага права: Магдэбурга, Галле, Кульма ці Брэслаў. 

Дапаўняе гэтую частку сціслы пералік беларускіх гарадоў, атрымаўшых 
прывілеі на магдэбургскае права: а) у канцы XV ст.; б) на працягу XVI ст. і 
в) на працягу XVII i XVIII ст. 

Чацвёртая частка мае назву «Крыніцы (помнікі) нямецкага права ў Бе-
ларусі» (с. 22—41), якая ўключае ў свой склад чатыры раздзелы: прывілеі на 
нямецкае права; гарадскія судзебныя пастановы (вількюры); крыніцы магдэ-
бургскага права; Літоўскі Статут. 

1. Прывілеі на нямецкае права, — паведамляе А. Якаўлеў, — былі двух 
відаў. Адны надаваліся гарадам, якія з’яўляліся вялікакняжацкімі даменамі, 
або новым гарадам, якія павінны былі быць заснаваны на аснове нямецкага 
права па просьбе гарадской абшчыны. Другімі прывілеямі вялікі князь адор-
ваў ужо існуючыя гарады ці якія павінны былі з’явіцца згодна прынцыпам 
нямецкага права па просьбе іх ўладальнікаў. У адпаведнасці з тым, каму да-
ваўся прывілей, змяняліся яго формы, выразы і змест. 

2. Адміністрацыйныя распараджэнні ён падзяляе згодна зместу і спосабу іх 
прыняцця на дзве групы: 1) пастановы, якія зводзіліся да рэарганізацыі гарадскога 
самакіравання ці парадку судаводства, як правіла, прымаліся ўрачыста на зборах усіх 
гараджан на чале з гарадскім магістратам і павінны былі быць зацверджаны каралём 
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або ўладальнікам гэтага горада; 2) пастановы аб увядзенні новага падатку, ці пра па-
зачарговыя выдачы з гарадской казны, ці пра адпраўленне гарадскіх дэпутатаў да ка-
раля або ў рэйхстаг прымаліся на супольным пасяджэнні магістрата і прадстаўнікамі 
калегіума абшчыны. Такія пастановы з боку вышэйшай улады не пацвярджаліся. 

3. У прывілеі на магдэбургскае права вялікім князем літоўскім падкрэсліва-
лася, што гораду даруецца «права нямецкае або тэўтонскае», таксама «права маг-
дэбургскае»; часам сустракаюцца спасылкі на канкрэтныя «пункты, артыкулы, 
часткі» і нават на глосы гэтага права. Напрыклад, — піша даследчык, — такое 
мы сустракаем у прывілеі беларускаму гораду Ваўкавыску ад 1507 года, апублі-
каваным у другім томе «Актаў Заходняй Расіі» пад нумарам 13. Аднак у анівод-
ным з прывілеяў дасканала не ўдакладняецца, у якім кодэксе ці прававым зборні-
ку магдэбургскага права можна гэтыя «пункты, артыкулы, часткі» адшукаць. 

З гісторыі магдэбургскага права ў Польшчы вядомы той факт, што кароль 
Казімір І пасля пераносу ў 1356 г. Вышэйшага суда ў горад Кракаў захоўваў у Кра-
каўскім палацы дастаўлены з Нямеччыны рукапіс «Саксонскага люстра»9 — адну з 
крыніц магдэбургскага гарадскога права. Напэўна, валодаў Кракаўскі магістрат і 
іншым помнікам гэтага права, — мяркуе А. Якаўлеў, — магчыма, «Вайхбільдам» 
(Jus Municipale). А адсюль копіі абодвух выданняў маглі трапіць у Вільню. Аднак 
гэта толькі здагадка; як было на самай справе — нам невядома. 

А. Якаўлеў згадвае сярод крыніц магдэбургскага права наступныя выданні: 
— апублікаваныя ў 1506 г. у Кракаве ў зборніку Ласкі два лацінскія перакла-

ды «Саксонскага люстра». Першы быў зроблены епіскапам Томасам з г. Брэслаў у 
другой палове XIII ст.; другі — гарадскім пісарам Конрадам з г. Сандамір у 1359 г.; 

— у 1535 г. у Кракаве з’віўся важны польскі помнік магдэбургскага 
права. Гэта новы лацінскі пераклад «Саксонскага люстра» і «Вайхбільда» 
Нікалаўса Яскіера, пісара Кракаўскага магістрата. Тое, што праца Яскіера 
ўжывалася ў магістрацкіх судах беларускіх гарадоў, відаць з аднаго даку-
ментальнага дакумента Магілёўскага суда ад 1579 г.10; 

— польскія кнігі магдэбургскага права правазнаўцы Барталамея Граіц-
кага: «Artyruly prawy Magdeburskiego, ktore zowa Speculum Saxonum» (1558), 
«Porzadek sadow y spraw miejskich Prawa Maydeburskiego» (1559), «Ten Poste-
pek wybran jest z Praw Cesarskich, ktory Karolus V. Cesar kazal wydac po wszyst-
kich swoich panstwach…» (1559), «Tytuly Prawa Maydeburskiego do Porzadku y 
do Artykulow pierwey po polsku wydanych» (1567), «Reyestr do Porzadku y do 
Artykulow prawa Maydeburskiego y Cesarskiego» (1616); 

— працы каралеўскага сакратара Паўла Шчэрбіча11, выдадзеныя ў 1581, 
1617 і 1646 гг. Гэта добра вядомыя беларускім судам «Speculum Saxonum albo 
Prawo Saskie y Maydeburskie» i «Jus Municipale to jest Prawo Miejskie Maydebur-
skie». У судовых актах яны цытаваліся наступным чынам: «Speculum Saxo-
num», далей ішло ключавое слова, напрыклад кароль ці іншае; або «Jus Munici-
pale», потым артыкул, параграф (менавіта Шчэрбіч падзяліў артыкулы на пара-
графы, у Яскіера такога не назіраецца, — адзначае А. Якаўлеў); 

— у 1623 г. у Познані з’явіўся польскі пераклад рэдакцыі Хелмінскага 
права ад 1580 г., зроблены Паўлам Кушэвічам. 
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4. На падставе гістарычных дакументаў можна канстатаваць, што магістрацкія 
суды некаторых беларускіх гарадоў у канцы XVII — пачатку XVIII ст. побач з вы-
даннямі Шчэрбіча і Граіцкага пачалі выкарыстоўваць Літоўскі Статут у рэдакцыі 
1588 г. і яго пераклад на польскую мову. А. Якаўлеў называе тут у якасці прыкладу 
Полацк (Рашэнне суда 1683 года. ИЮМ, VI, 274—285), Магілёў (Рашэнне суда 1710 
года. ИЮМ, XI і XIV), Віцебск (Судовыя акты 1750—1753. ИЮМ, XVIII, № 77, 80, 
89, 97, 100 і інш.), Крычаў (Судовыя акты 1752—1753, 1754. ИЮМ, XVIII) 12. 

Пятая частка пад назвай «Заканадаўчае замацаванне нямецкага права ў 
гарадах і вёсках Беларусі» (с. 42—74) складаецца з трох раздзелаў: нямецкае 
права ў вёсках; заканадаўчае замацаванне нямецкага права ў беларускіх га-
радах; структура цэхаў у беларускіх гарадах. 

1. Сляды пэўнага ўплыву нямецкага права ў вёсках ВКЛ, праніклага сю-
ды з Польшчы, былі ў наяўнасці ўжо ў час панавання вялікага князя Вітаўта. 
Тым не менш распаўсюджванне нямецкага права ў вёсках у значнай ступені 
трэба аднесці да сярэдзіны XVI ст. 

2. Нямецкае права аказала радыкальны і моцны ўплыў на гарадское жыц-
цё літоўскіх, украінскіх і беларускіх зямель ВКЛ. 

3. Магдэбургскае права прынесла з сабой не толькі пераўладкаванне гарад-
скога кіравання, не толькі новую арганізацыю гарадскога суда і новыя формы гра-
мадзянскага і крымінальнага права, але і пераарыентацыю ўнутранага гарадскога 
жыцця, заняткаў і звычаяў гарадскога насельніцтва. Гандаль і рамяство — галоў-
ныя заняткі гарадскога насельніцтва, праз якія яно адрозніваецца ад насельніцтва 
сельскага, знайшлі на Беларусі сваё сапраўднае месца. Пры гэтым, аднак, адсутні-
чала іх зладжаная арганізацыя; імі займаўся кожны, хто жадаў і мог гэта рабіць. 
Цэхавы ўстаў, які перайшоў сюды з Нямеччыны, арганізаваў гарадскому насель-
ніцтву прафесіянальна-карпарацыйную падставу, рэгуляваў яго заняткі і паставіў 
яго пад кантроль як службовых, так і гарадскіх органаў кіравання ў цэлым. 

У шостай частцы — «Заканадаўчае замацаванне і практыка магдэбургскіх 
судоў у беларускіх гарадах» (с. 75—93) разглядаюцца судовы лад і судовая 
практыка і роля магдэбургскага права ў судах беларускіх гарадоў. 

Па сваім складзе гарадскія суды на Беларусі падзяляліся на два віды: 1) суд, 
функцыі якога сканцэнтраваліся ў руках адной асобы і 2) калегіяльныя суды. Першы 
від уяўляў сабой персанальны суд гарадскога войта; другі — суды лаўнікаў (шэфен-
скія) на чале з войтам ці ландвойтам; змешаныя суды, дзе прысутнічалі бургамайст-
ры, радцы і лаўнікі пад кіраўніцтвам войта ці ландвойта і, нарэшце, цэхавыя суды. 

Кампетэнтнасць гарадскога суда адпаведна магдэбургскаму праву залежала не 
толькі ад яго складу, тэмы спрэчкі або варожых партый, але і ад розных форм яго ар-
ганізацыі, а таксама дзейнасці ў час разглядаемых задач. Існавалі наступныя катэго-
рыі магдэбургскіх судоў: 1) вялікі бургграфскі суд; 2) ардынарны пастаянны суд; 
3) неардынарны бягучы суд; 4) неардынарны суд, выкліканы надзвычайнымі абставі-
намі; 5) спецыяльны суд для прыезджых і 6) асабісты суд войта. Разглядаючы судо-
выя акты беларускіх судоў, можна зрабіць вывад, што ў Беларусі з вышэйадзначаных 
катэгорый існавалі такія, як ардынарны пастаянны суд, затым неардынарны суд, вы-
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кліканы надзвычайнымі абставінамі, спецыяльны суд для прыезджых і асабісты суд 
войта. што датычыцца вялікага бургграфскага суда, то такога ў краіне не было. 

Дзейнасць беларускіх гарадскіх судоў на падставе магдэбургскага права 
добра адлюстроўваюць адпаведныя дэкрэты, прыгаворы, пастановы і іншыя 
судовыя акты. У архівах знаходзіцца вялікая колькасць гэтых актаў, але яны 
зусім у малой колькасці выдадзены і ў яшчэ меншай даследаваны. 

Пытанне пра ролю нямецкага права ў практыцы гарадскіх судоў Беларусі непа-
рыўна звязана з пытаннем пра тое, якія крыніцы сапраўды імі выкарыстоўваліся і ад-
куль яны чэрпалі працэсуальныя правілы і нормы грамадзянскага, а таксама і крымі-
нальнага права. А. Якаўлеў лічыць, што гісторыю судовай практыкі беларускіх гара-
доў адносна ролі і ўплыву на яе нямецкага права магчыма падзяліць на тры перыяды. 
Першапачатковы перыяд характарызуецца выкарыстоўваннем доўгі час беларускімі 
судамі раней сапраўдных норм. Наступны перыяд — час абсалютнага і неабмежава-
нага дзеяння нямецкага права ў практыцы гарадскіх судоў Беларусі — працягваўся да 
другой паловы XVIII ст. У гэты перыяд беларускія гарадскія суды ў сваёй практыцы 
ўжывалі толькі крыніцы магдэбургскага права. Даследчык удакладняе, што гэта былі 
менавіта лацінскі пераклад «Саксонскага люстра» і «Вайхбільда» Н. Яскіера, далей 
польскі пераклад «Speculum Saxonum» П. Шчэрбіча і працы Б. Граіцкага, апублікава-
ныя ў кнізе «Porzadek sadow y spraw…»13. Пераклад «Саксонскага люстра», зроблены 
Н. Яскіерам, ужываўся ў практыцы беларускіх гарадскіх судоў вельмі рэдка. А. Якаў-
леў піша толькі пра адшуканыя ім два выкарыстоўвання гэтай крыніцы ў судовых ак-
тах Магілёўскага гарадскога суда. Зроблены жа Паўлам Шчэрбічам пераклад, наадва-
рот, прымяняўся беларускімі судамі як пры разглядзе грамадзянскіх, так і крыміналь-
ных спраў даволі часта. Трэці перыяд, паводле ўкраінскага даследчыка, прыпадае на 
пачатак XIX ст. і, безумоўна, звязаны з арыентацыяй дзеяння нямецкага права ў Бела-
русі на завяршэнне. На працягу гэтага перыяду беларускія суды ўсё больш звярталіся 
да польскай рэдакцыі Літоўскага Статута 1588 г. або іншых крыніц. 

Апошняя, сёмая, частка кнігі А. Якаўлева прысвечана разглядванню пы-
тання аб завяршэнні дзеяння нямецкага права ў беларускіх гарадах (с. 94—96). 

Пасля трох падзелаў Польшчы ў 1772, 1793 і 1795 гг. беларускія гара-
ды, якія раней былі часткай гэтай дзяржавы, адыходзяць да Расіі. Кацяры-
на ІІ гарантавала жыхарам беларускіх гарадоў захаванне іх праў і прывілеяў. 
Таму ў практыцы беларускіх судоў яшчэ значны час заставалася актуальнай 
магдэбургская форма гарадскога права. 

Нельга не адзначыць, што ў час кароткага кіравання Паўла І пачалася 
праца над распрацоўкай законаў для заходняй (беларускай) губерні. 

Імператарскі Указ ад 25 чэрвеня 1840 г. (Поўны збор законаў, № 13 591) ад-
мяніў дзеянне ўсіх іншых праў, акрамя рускага, у заходняй (беларускай) губерні 
Расійскай імперыі. Так завяршылася дзейнасць нямецкага права ў Беларусі. 
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13  Ibid. S. 85. 

В. Б. Келер 
І. П. Клімаў 

НАВУКОВАЯ ПУБЛІКАЦЫЯ ЦАРКОЎНАСЛАВЯНСКАГА 
ПЕРАКЛАДУ «ГІСТОРЫІ ІУДЗЕЙСКАЙ ВАЙНЫ» Я. ФЛАВІЯ 

Иосиф Флавий. История Иудейской войны: Древнерусский перевод / 
Подгот.: А. А. Пичхадзе, И. И. Макеева, Г. С. Баранкова, А. А. Уткин. М.: 
Языки славянской культуры, 2004. Т. 1—2. 879 + 837 с. (Памятники славяно-
русской культуры; Новая серия). 

Расійскае 2-х томнае выданне ўяўляе сабой навуковую публікацыю царкоў-
наславянскага перакладу вядомага з часоў позняй антычнасці твора рымскага гіс-
торыка яўрэйскага паходжання Язэпа Флавія1. Яго гістарычная хроніка была прыс-
вечана паўстанню, якое ў I ст. н. э. узнялі жыхары Юдзеі супраць рымскага пана-
вання. Сведкам і нават удзельнікам тых неспакойных падзей і быў Язэп. Апрача 
агульнай займальнасці гэты твор Флавія апавядаў пра часы ранняга храсціянства, 
хаця і не ўтрымліваў згадак пра дзейнасць Хрыста і Іаана Хрысціцеля. Гэта забяс-
печыла творам Флавія папулярнасць у хрысціянскія часы і шматлікія пераклады на 
розныя еўрапейскія мовы яшчэ ў эпоху Сярэднявечча2. 

У раннія часы з’яўляецца і царкоўнаславянскі пераклад «Гісторыі Іудзейскай 
вайны», які дайшоў у колькасці больш за тры дзесяткі спісаў XV—XVIII стст. Час 
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узнікнення перакладу адны вучоныя адносяць да XII ст., іншыя — да XI ст. У 
Галіцка-Валынскім летапісе, што змяшчаецца ў Іпацьеўскім летапісе (каля 1425 г.) 
і апавядае пра падзеі першай паловы XIII ст., трапляюцца цытаты з твора Флавія, 
што сведчыць пра раннюю вядомасць яго перакладу сярод усходніх славян. 

Аднак спрэчным застаецца месца з’яўлення перакладу. Пераважная большасць 
вучоных мяркуе, што ён узнік на Русі, на поўдні ці паўднёвым захадзе3. Але іншыя 
вучоныя пярэчаць гэтаму, мяркуючы, што пераклад з’явіўся сярод паўднёвых славян, 
у Балгарыі, і толькі пазней быў занесены на Русь. Усе вядомыя спісы твора маюць 
усходнеславянскае паходжанне, як і некалькі сербскіх спісаў XVI—XVII стст., што 
ўзыходзяць да ўсходнеславянскага пратографа. Але гэта яшчэ не сведчыць адназнач-
на пра тое, што пераклад узнік сярод усходніх славян. Вядома нямала балгарскіх ці 
македонскіх помнікаў, якія дайшлі толькі ва ўсходнеславянскіх рукапісах. 

Усе спісы «славянскага Флавія» можна падзяліць на дзве рэдакцыі, якія 
ўзыходзяць да аднаго пратографа. Першая, т. зв. хранаграфічная рэдакцыя, 
прадстаўлена ўсяго 2 спісамі: Архіўскім (XV ст.), які захоўваецца ў Маскве, і 
Віленскім (XVI ст.), які знаходзіцца ў Вільні. Гэтыя спісы належаць да кштал-
ту хранографаў і, апрача «Гісторыі» Флавія, утрымліваюць яшчэ ўрыўкі з біб-
лейных кніг і візантыйскіх хронік. Тэкст Флавія ў гэтых спісах перамяжоўваец-
ца з устаўкамі з гэтых твораў. Да другой, т. зв. асобнай рэдакцыі, належаць усе 
астатнія спісы, якія ўтрымліваюць суцэльны тэкст помніка. Але ён пазбаўлены 
пачатку (няма першых 25 раздзелаў 1-й кнігі «Гісторыі»), які заменены карот-
кай прадмовай і мае некалькі невялікіх пропускаў у 2, 3 і 7-й кнігах. 

Пераклад стаў вядомы навуцы, здаецца, яшчэ напрыканцы XVIII ст. 
Расійскія вучоныя XIX ст. (П. Строеў, А. Папоў, І. Сразнеўскі, Я. Барсаў) 
звярталі ўвагу на асаблівасці мовы і стылю гэтага перакладу і яго тэкстуаль-
ныя адрозненні ад грэчаскага арыгінала. 

Напачатку XX ст. царкоўнаславянскі пераклад набыў сярод еўрапейскіх вучо-
ных вядомасць дзякуючы гіпотэзе А. Берэндса пра прыналежнасць самому Язэпу 
Флавію шматлікіх дадаткаў, дзе паведамлялася пра першыя крокі хрысціянства4. На 
яго думку, дадаткі славянскага перакладу адлюстроўваюць арамейскую версію пра-
цы Флавія. Вучоны нават выканаў пераклад першых 4-х кніг «славянскага Флавія» на 
нямецкую мову, і толькі смерць перашкодзіла яму працягваць працу далей5. 

Гэтая гіпотэза была міжволі падтрымана крытычнай кнігай Ё. Фрэя6 і ра-
шуча і свядома — 2-х томным даследаваннем Р. Эйслера7. Ён развіваў ідэю 
Берэндса пра гістарычную каштоўнасць дадаткаў славянскага перакладу для 
біблеістыкі, хаця прызнаваў, што некаторыя інтэрпаляцыі славянскага перак-
ладу маглі ўзнікнуць у хрысціянскіх перапісчыкаў. Пераклад, на яго думку, 
мог быць выкананы ў IX ст. славянізаванымі хазарамі. 

У 1930-е гг. у свет выходзіць 2-х томнае выданне старажытнарускага пе-
ракладу ў аб’ёме ўсіх 8 кніг твора Флавія. Праца была падрыхтавана вядомым 
філолагам-гісторыкам В. Істрыным, які жыў у СССР, і апублікавана ў Парыжы 
пад рэдакцыяй буйнога французскага філолага-славіста А. Ваяна, што забяспе-
чыў паралельны пераклад славянскага тэксту на французскую мову8. Публіка-
цыя была здзейснена паводле спісаў асобнай рэдакцыі, лакуны ў якой былі па-
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поўнены паводле Архіўскага спіса. В. Істрын паказаў, што пераклад помніка 
хаця і майстэрскі, але дастаткова вольны і мае шмат адхіленняў; ва ўсіх спісах 
прысутнічае адзіны пераклад, які ўзыходзіць да аднаго пратографа. 

Працягам гэтых зацікаўленняў «Гісторыяй» Флавія стала публікацыя перекладу 
паводле рукапісу Віленскага хранографа XVI ст., выкананая расійскім славістам і 
арыенталістам М. Мяшчэрскім9. Мяшчэрскі, які пачынаў працаваць пад кіраўніцтвам 
Істрына10, прыйшоў да высновы, што практычна ўсе дадаткі былі зроблены пера-
кладчыкам самастойна, без апірышча на грэчаскія крыніцы11. Ён таксама здзейсніў 
пераклад гэтага помніка на рускую мову. Нядаўна на падставе публікацыі Мяшчэр-
скага быў выкананы новы крытычны пераклад твора Флавія на англійскую мову12. 

Пасля прац В. Істрына і М. Мяшчэрскага стала зразумела, што інтэрпа-
ляцыі ў славянскім перакладзе не маюць дачынення да Язэпа Флавія і ўзніклі 
на славянскай глебе13. Гэта абумовіла страту цікавасці да «славянскага Фла-
вія» з боку заходніх даследчыкаў. Але публікацыя помніка адкрыла шырокія 
перспектывы для яго вывучэння славістамі. 

На падставе абодвух выданняў — Істрына і Мяшчэрскага — нямецкі 
славіст А. Хёрхель даследаваў перакладчыцкую тэхніку помніка14, а другі 
нямецкі славіст Э. Ганзак нядаўна пачаў апрацоўваць лексіку перакладу15.  

Новае выданне «Гісторыі» Флавія, здзейсненае калектывам расійскіх філо-
лагаў на чале з Г. Пічхадзе, уводзіць у навуковы ўжытак яшчэ адну версію «сла-
вянскага Флавія». У аснову выдання быў пакладзены тэкст Архіўскага спіса, да 
якога прыводзяцца розначытанні з Віленскага спіса і 2 спісаў Асобнай рэдакцыі. 

Публікацыя выканана старанна, на высокім навуковым узроўні. У выданні 
захаваны падзел спіса на старонкі і радкі, таксама як і яго арфаграфічныя асаблі-
васці. Тэкст набіраецца літара ў літару, хаця неістотныя графічныя варыянты 
літар, як гэта прынята для наборных публікацый, уніфікаваны. Захавана таксама 
ў асноўных рысах пунктуацыя спіса і найбольш адметныя надрадковыя знакі. 
Усе выпраўленні выдаўцоў змешчаны ў крытычным апараце, унізе старонкі, дзе 
падаюцца розначытанні, найбольш важныя для рэканструкцыі пратографа. 

Пасля царкоўнаславянскай часткі (т. 1, с. 65—408) апублікаваны грэ-
часкі арыгінал (т. 1, с. 411—684) твора Флавія паводле навуковай публікацыі 
Б. Нізэ16. Зроблены ім падзел грэчаскага тэксту на параграфы праведзены і ў 
царкоўнаславянскім тэксце, што палягчае пошук адпаведнікаў. 

Далей у выданні змешчаны 2 словапаказчыкі, у якім усе цытаты пашпар-
тызаваны паводле старонкі і радка арыгінала. Словапаказчык да царкоўна-
славянскага тэксту (т. 1, с. 691—879; т. 2, с. 7—481) падае ўсе словаформы, 
што сустрэліся ў тэксце, з граматычнымі паметамі і грэчаскімі адпаведнікамі, 
калі такія маюцца. Грэчаска-царкоўнаславянскі словапаказчык (т. 2, с. 483—
766) падае грэчаскія і славянскія словы ў зыходных формах, але словазлучэнні 
цытуюцца паводле арыгінала. Выданне заканчвае поўны адваротны слоўнік 
(т. 2, с. 767—837), які змяшчае словы (каля 10 тыс.) у зыходных формах. Сло-
вы згрупаваны паводле часцін мовы і забяспечаны граматычнымі паметамі. 
Словапаказчыкі і слоўнік сведчаць пра руплівую тэксталагічную і філалагіч-
ную працу, якая была б немагчыма без выкарыстання камп’ютэра. 
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Пільная праца расійскіх даследчыкаў з тэкстам помніка прывяла да больш 
глыбокага азнаямлення з яго мовай і палеаграфічнымі асаблівасцямі. Асноўныя 
набыткі сваёй філалагічнай працы выдаўцы выклалі ва ўводзінах (т. 1, с. 7—61). 

Уводзіны пачынаюцца кароткім нарысам гісторыі даследавання помніка, напі-
саным Г. Пічхадзе. Аўтарка спыняецца на выніках прац В. Істрына і М. Мяшчэрска-
га. Далей яна пералічвае ўсе інтэрпаляцыі перакладу (у колькасці 59) і коратка харак-
тарызуе змест кожнай. Пераважная большасць з гэтых інтэрпаляцый мае хрысціян-
скую накіраванасць і пярэчыць апавяданню Флавія. Аўтарка згаджаецца з высновамі 
Мяшчэрскага і іншых даследчыкаў пра прыналежнасць гэтых дадаткаў славянскаму 
перакладчыку. Аднак пры гэтым яна канстатуе, што крыніцы, якімі карыстаўся пе-
ракладчык, дагэтуль застаюцца невядомымі. На яе думку, не ўсе з уставак былі пры-
думанымі і маглі мець уласныя візантыйскія крыніцы (гл.: т. 1, с. 18—19). 

Найбольш адметныя асаблівасці мовы помніка (у асноўным марфалагічныя 
і сінтаксічныя з’явы) ахарактарызаваны І. Макеевай і Г. Пічхадзе (т. 1, с. 19—26). 
Яны адзначаюць наяўнасць у мове перакладу вялікай колькасці старажытных, 
спрадвечных рыс і архаічных формаў, многія з якіх зніклі ці заняпалі пасля XI ці 
XII ст. Гэта сведчыць пра старажытнасць перакладу і грунтоўнае веданне перак-
ладчыкам царкоўнаславянскай мовы. Даследчыцы даводзяць, што асобныя рысы 
ўласцівы ўсходнеславянскім помнікам ці дыялектам, але невядомы ці малавядо-
мы паўднёваславянскім (галоўным чынам, балгарскім) крыніцам. 

Пералік лексічных і словаўтваральных асаблівасцяў мовы помніка (т. 1, 
с. 26—39), які падрыхтаваны Пічхадзе, яскрава сведчыць пра ўсходнеславянскае 
паходжанне перакладу, тады як адметных паўднёваславянізмаў (за выключэннем 
1 слова) ёю не заўважана. Найбольш пераканаўчымі прыкладамі ўсходнеславян-
скага паходжання слоў з’яўляюцца запазычанні са скандынаўскіх і фіна-ўгорскіх 
моў, якіх у помніку адзначана толькі некалькі. Менш надзейны іншы крытэрый, 
які аднак актыўна выкарыстоўваецца расійскімі даследчыкамі: вылучэнне слоў, 
значэнняў ці канструкцыі, не адзначаных у балгарскіх помніках ці слоўніках, але 
добра прадстаўленых ва ўсходнеславянскіх. Пічхадзе налічвае каля 45 слоў ці 
каранёў, якія невядомы паўднёвым славянам, а таксама каля 20 слоў, што ў пом-
ніку маюць значэнне, невядомае балгарскай мове. Яшчэ каля дзесятка прыведзе-
ных ёю слоў адрозніваюцца частотнасцю: яны толькі зрэдку сустракаюцца ў ста-
ражытнабалгарскіх помніках, але часта прысутнічаюць ва ўсходнеславянскіх. 
Яскравай лексічнай асаблівасцю помніка, адзначанай многімі даследчыкамі, 
з’яўляецца шырокае выкарыстанне прыстаўкі вы- ў прасторавым значэнні разам 
ці нават замест тыповай для царкоўнаславянскіх помнікаў прыстаўкі -из. 

Падобны падыход — звычайны для расійскіх мовазнаўцаў. Яны шырока выка-
рыстоўваюць параўнанне з усходнеславянскімі крыніцамі, але вельмі сціпла — з бал-
гарскімі ці іншымі паўднёваславянскімі. Гэта стварае ўражанне, што дадзеная рыса ў 
паўднёвых славян адсутнічае. У славістыцы ўжо неаднаразова здаралася, што рыса, 
прызнаная адсутнай у паўднёвых славян, пазней, пры больш пільных росшуках, зна-
ходзілася ў іх. Больш надзейным было б спалучыць аналіз мовы помніка з аналізам 
яго перакладу, але гэта публікатары, відаць, пакінулі на далейшае. І без таго імі пра-
ведзена вялізная праца, якая забяспечвае аналіз перакладу ўсім неабходным. 
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Палеаграфічныя і арфаграфічныя рысы помніка, ахарактарызаваныя Г. Баран-
ковай і Г. Пічхадзе, сведчаць пра час узнікненне Архіўскага спіса (апошняя трэць 
XV ст.) і моцнае адбіццё на яго пісьме другога паўднёваславянскага ўплыву. У ар-
фаграфіі спіса Г. Пічхадзэ адзначае наяўнасць шэрагу яскравых беларускіх і ўкраін-
скіх рыс (т. 1, с. 47—49), якія яна кваліфікуе як «заходнерускія»17. Найбольш ад-
метныя з іх аканне, зацвярдзенне шыпячых і <r>, спалучэнні ры, лі на месцы бы-
лых рэдукаваных. Радзей адзначаецца блытаніна літар ы і и, е і ę (пасля шыпя-
чых — е і а), зусім рэдка — блытаніна літар ѣ ці е з и або пераход [o] > [u]. Паў-
сюдна ў спісе прадстаўлена блытаніна літар в- і у-, е і ѣ. У сукупнасці гэтыя 
асаблівасці характэрны для старабеларускай мовы і часта праяўляюцца ў царкоўна-
славянскіх тэкстах як вынік яе ўплыву. Але заканамерную выснову адносна пахо-
джання рукапісу — з земляў Вялікага княства Літоўскага — расійскія даследчыкі 
не робяць. Дарэчы, беларуска-ўкраінскае паходжанне Архіўскага спіса пацвярджае 
і яго акцэнтуацыя, хаця растаўленая перапісчыкам(і) не вельмі паслядоўна. І. Маке-
ева, якая разгледзела акцэнтуацыю рукапісу (т. 1, с. 49—55), робіць выснову, што 
«працэсы і асобныя тыпы націску, прадстаўленыя ў помніку, характэрны для за-
ходняй дыялектнай зоны ўсходнеславянскай моўнай тэрыторыі» (т. 1, с. 55). Такая, 
можна сказаць, завуаляваная выснова кантрастуе з упэўненымі кваліфікацыямі мо-
вы твора як «рускай», якія робяцца даследчыцамі паўсюдна ў выданні. 

У сувязі з гэтым некаторых заўваг патрабуе выкарыстаная ў публікацыі моўная 
тэрміналогія. Сам твор і яго мову выдаўцы называюць звычайна «рускімі» ці «стара-
жытнарускімі», і толькі пры аналізе граматычных асаблівасцяў згадваецца старажыт-
наславянская ці царкоўнаславянская мова. Такая пазіцыя тыповая для расійскіх дас-
ледчыкаў, як і фігура замоўчвання, калі гаворка заходзіць пра старабеларускую мову. 
Гэта дазваляе ім упэўнена сцвярджаць, што пераклад і сам твор — «рускія». 

Але калі не лічыць гэтае пытанне вырашаным, то наконт месца і часу з’яў-
лення можна прапанаваць іншы падыход. Г. Пічхадзе паказала некалькі лексіч-
ных і марфалагічных беларусізмаў і ўкраінізмаў, уласцівых не толькі спісу, але і 
перакладу (т. 1, с. 48). Некаторыя лексемы, акрэсленыя ёю як «старажытнарус-
кія» (напрыклад: видокъ ‘сведка’, мытва ‘мыццё’, обръсати ‘абвязаць’, охвоти-
мыи ‘ахвочы’, прикренъ ‘круты’, строумень, щоуплъ), можна кваліфікаваць як 
беларуска-ўкраінскія. Даследчыца сама прызнае, што такі матэрыял «дазваляе 
рабіць высновы пра дыялектнае асяроддзе, у якім узнік пераклад «Гісторыі»» 
(т. 1, с. 28), і ўказвае на беларуска-ўкраінскі арэал як найбольш верагодны. У 
такім выпадку можна паставіць пад сумненне меркаваную старажытнасць пе-
ракладу і аднесці яго з’яўленне да XIV ст., а можа, і да пазнейшага часу. 

Публікацыя, падрыхтаваная расійскімі даследчыкамі, адкрывае ўсе маг-
чымасці дзеля самых глыбокіх пошукаў у гэтым кірунку. З улікам публіка-
цый В. Істрына і М. Мяшчэрскага цяпер вучоным дасяжны поўны «славянскі 
Флавій» — адзін з найбольш цікавых помнікаў старажытнасці, які належыць 
культурнай спадчыне некалькіх славянскіх народаў. 
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1  Язэпу Флавію належыць шэраг твораў, напісаных на грэчаскай мове: «Іудзейская 
вайна» (75—79 гг.), «Іудзейскія старажытнасці» (93 г.), «Жыццё», «Пра старажыт-
насці іудзейскага народа — Супраць Апіёна». «Іудзейская вайна» напісана (мяр-
куюць, што першапачаткова — на арамейскай мове) з прарымскіх пазіцый, тады як 
«Іудзейскія старажытнасці», так і твор супраць Апіёна ўяўляюць сабой апалогію 
юдзеяў. У аўтабіяграфіі ён спрабаваў апраўдацца ў абвінавачаннях у здрадзе. Пра-
цы гэтага выдатнага гісторыка сталі класічнымі як па іудаіцы, так і антычнасці. 

2  Пераклад твора на сучасную беларускую мову адсутнічае. Не так даўно ў Мін-
ску быў выдадзены пераклад твора на рускую мову. Гэты пераклад, выкананы 
Я. Чартком з нямецкага перакладу, з’явіўся ў 1900 г. Выдавецтва «Беларусь» пе-
равыдала яго папулярным выданнем: Иосиф Флавий. Иудейская война / Подг. 
текста, предисл. и примеч. К. А. Ревяко и В. А. Федосика. Мн., 1991 (апрача таго, 
яно выпусціла яшчэ адзін вядомы твор Флавія: Иосиф Флавий. Иудейские древ-
ности. Мн., 1994. Т. 1—2). Як паведамлялі ў прадмове да гэтага выдання пад-
рыхтоўшчыкі тэксту, пераклад Чартка быў імі папраўлены. У той жа час у Ізраілі 
з’яўляецца новы пераклад твора на рускую мову, выкананы з грэчаскай мовы: 
Иосиф Флавий (Йосеф, сын МатитьЯху). Иудейская война / Пер. с древнегреч. 
под ред. А. Ковельмана. Москва; Иерусалим, 1993. Вып. 1—2. [2-е выд.] 1999. 

3  Гэта абгрунтоўваў у многіх сваіх працах расійскі даследчык М. Мяшчэрскі 
(гл. напрыклад, прысвечаны «Гісторыі» Флавія раздзел 5 яго пазнейшай 
манаграфіі: Мещерский Н. А. Источники и состав древней славяно-рус-
ской переводной письменности IX—XV вв. Ленінград, 1978). 

4  Berendts A. Die Zeugnisse vom Christentum im slavischen «De Bello ludaico» 
des Iosephus // Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlicher Lite-
ratur. Leipzig, 1906. Bd. 29. Hf. 4; Berendts A. Analecta zum slavischen Jose-
phus // Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 1908. Bd. 9. S. 40—70. 

5  Flavius Josephus vom Jüdischen Kriege: Buch. 1—4. Nach der slavischen Überset-
zung herausgegeben und mit dem griechischen Texte vergleichen von A. Berendts 
und K. Grass. Dorpat, 1924—1927. Teil 1—2. 

6  Frey J. Der slavische Josephusbericht über die urchristliche Geschichte nebst 
seimen Parallelen kritisch untersucht. Dorpat, 1908. 

7  Εisler R. Ἰησοῦς βασιλεύσ ου βασιλεύσας: Die messianische Unabhängigkeits-
bewegung vom Auftreten Johannes des Täufers bis zum Untergang Jakobs des 
Gerechten nach der neuerschlossener Eroberung von Jerusalem des Flavius. 
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ракладу і яго словапаказчык, аднак пачатак другой сусветнай вайны спыніў 
выданне. У архіве АН СССР у Ленінградзе захаваліся асобныя фрагменты 
даследавання Істрына ў чарнавым выглядзе, а таксама картатэка складзенага 
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ім словапаказчыка да помніка. У новым выданні Г. Пічхадзе цытуе найбольш 
важныя высновы Істрына адносна паходжання перакладу (Т. 1. С. 9—12). 
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1958; гл. таксама: Мещерский Н. Значение древнеславянских переводов 
для восстановления их архетипов: (На материале древнерусского перевода 
«Истории иудейской войны» Иосифа Флавия). Москва; Ленинград, 1958. 
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ІНФАРМАЦЫЯ 
Дзейнасць Бюро Археаграфічнай камісіі Белкамархіва 

ДЗЕЙНАСЦЬ БЮРО АРХЕАГРАФІЧНАЙ КАМІСІІ БЕЛКАМАРХІВА 
(ліпень 2004 г. — май 2005 г.) 

Бюро АК правяло 27 верасня і 9 снежня 2004 г., 9 і 24 лютага, 21 сакавіка і 
30 красавіка 2005 г. пасяджэнні, на якіх абмяркоўваліся наступныя пытанні: праект 
выдання ранніх спісаў ІІ Літоўскага Статута; праект Палажэння пра прысуджэнне 
штогадовых прэмій імя Дз. І. Даўгялы і І. І. Грыгаровіча беларускім архівістам і ар-
хеографам, працяг серыйнага выдання кніг Метрыкі ВКЛ у Беларусі і інш. 

6 кастрычніка АК разам з НАРБ правяла пасяджэнне «круглага стала», 
прысвечанае 10-годдзю прыняцця Закона «Аб нацыянальным архіўным 
фондзе і архівах у Рэспубліцы Беларусь», у якім прынялі ўдзел кіраўнікі і 
супрацоўнікі ўстаноў архіўнай галіны Беларусі. 

12 мая АК разам з БелНДІДАС правяла пасяджэнне «круглага стала»: «Гіс-
торыя Вялікай Айчыннай вайны: археаграфічны, архівазнаўчы і крыніцазнаўчы 
аспекты распрацоўкі», прысвечанае 60-годдзю Перамогі ў ВАВ. На ім прысутні-
чалі 25 архівістаў, гісторыкаў, музейных супрацоўнікоў, аспірантаў і магістран-
таў. З прывітальным словам да ўдзельнікаў пасяджэння звярнуўся старшыня 
Белкамархіва У. І. Адамушка. Вёў пасяджэнне нам. старшыні АК М. Ф. Шумей-
ка. Удзельнікі пасяджэння абмеркавалі праблемы выяўлення дакументаў і матэ-
рыялаў часоў ВАВ, камплектавання імі архіўных фондаў, падрыхтоўкі да публі-
кацыі зборнікаў дакументаў і матэрыялаў па гісторыі вайны, археаграфічнай 
культуры айчынных выданняў па ВАВ і інш. (у прыватнасці, праф. Э. Р. Іофа за-
крануў праблему колькасці чалавечых страт у ВАВ). Інфармацыя пра пасяджэнні 
змешчана ў часопісе «Архівы і справаводства» — № 6 за 2004 г. і № 3 за 2005 г. 

Пад грыфам АК і БелНДІДАС выйшла з друку кніга «Пра вайну апошняе слова 
не сказана: Па матэрыялах пасяджэнняў «круглых сталоў», прысвечаных распрацоў-
цы гісторыі Вялікай Айчыннай вайны (май 2004 г., май 1990 г.)» (Мн., 2005). 

24 сакавіка адбыўся чарговы сход АК. У ім прынялі ўдзел 28 вучоных, архі-
вістаў і супрацоўнікаў музейных устаноў краіны, а таксама вядомы беларусіст 
А. К. Каўка (Масква). З дакладам «Гісторыя і сучасны стан археаграфічнай базы 
публікацый па Вялікай Айчыннай вайне ў Беларусі» на сходзе выступіў нам. 
старшыні АК М. Ф. Шумейка. Асноўную ўвагу дакладчык удзяліў арганізацыі 
працы па публікацыі дакументаў і матэрыялаў па гісторыі ВАВ, выкананню ас-
ноўных аспектаў эдыцыйнай працы. З інфармацыяй пра стан працы па выкананні 
плана публікацый дакументаў НАФ Рэспублікі Беларусь архіўнымі ўстановамі 
краіны на 2003—2008 гг. выступіў нам. старшыні АК Я. Я. Янушкевіч. 

На сходзе абмяркоўвалася пытанне пра каардынацыю археаграфічнай працы 
паміж архіўнымі ўстановамі і паміж імі і навукова-даследчымі і вышэйшымі наву-
чальнымі ўстановамі. У абмеркаванні прынялі ўдзел У. І. Адамушка, В. У. Скала-
бан, Г. Я. Галенчанка, А. М. Сарокін, М. У. Пішчулёнак, Т. І. Рошчына, Ю. У. Нес-
цяровіч. І. В. Саверчанка станоўча ацаніў працу АК у апошні час, прапанаваў пры 
ажыццяўленні яе планаў выкарыстоўваць праграмна-планавы падыход, распрацоў-
ваць навукова-даследчыя і навукова-выдавецкія праграмы. 
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А. К. Каўка звярнуўся да прысутных з заклікам арганізаваць і правесці між-
народную навуковую канферэнцыю, прысвечаную 100-годдзю з дня нараджэння 
М. М. Улашчыка. На сходзе абмяркоўваўся праект Палажэння пра прысуджэнне 
штогадовых прэмій імя Дз. І. Даўгялы і І. І. Грыгаровіча беларускім архівістам і 
археографам. Старшыня Белкамархіва У. І. Адамушка звярнуў увагу бюро АК на 
неабходнасць прыняцця практычных крокаў па заснаванні гэтых прэмій. 

Агульны сход АК пастанавіў: 
1. Прыняць да ведама інфармацыю нам. старшыні АК М. Ф. Шумейкі і 

Я. Я. Янушкевіча. 
2. Арганізацыйна ўзмацніць каардынацыю археаграфічнай працы пры 

выкананні плана публікацый дакументаў НАФ Рэспублікі Беларусь архіўны-
мі ўстановамі краіны. 

3. Прыняць у склад АК Жлутку Алеся Анатольевіча, кандыдата гіста-
рычных навук, старшага навуковага супрацоўніка Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі; Стэфановіча Аляксандра Віктаравіча, загадчыка аддзела рэдкіх 
кніг і рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі; Лебедзеву Валянціну Мікалаеўну, стар-
шага выкладчыка Гомельскага дзяржаўнага універсітэта. 

Матэрыял падрыхтаваны Ю. У. Несцяровічам 
Аб стварэнні фонду А. Дз. Карасёва… 

О СОЗДАНИИ ФОНДА А. Д. КАРАСЕВА 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с протоколом ЭПК отдела по архивам и делопроизвод-
ству управления организационно-кадровой работы Гомельского облиспол-
кома в Государственном архиве Гомельской области создан фонд (№ 1393) 
Карасева Анатолия Дмитриевича (1997—2004). 

Карасев Анатолий Дмитриевич родился в г. Гродно 13 февраля 1947 г. в се-
мье военнослужащего. После окончания семилетней школы поступил в Барано-
вичский техникум легкой промышленности. В 1964 г. перевелся на вечернее отде-
ление техникума и приступил к работе в качестве слесаря-ремонтника на Барано-
вичский хлопчатобумажный комбинат. По окончании техникума, в 1966 г., полу-
чив специальность «техника-технолога», был призван в ряды Советской Армии. 
Службу проходил в Белорусском и Дальневосточном военных округах. После 
увольнения в запас из рядов Вооруженных Сил поступил на работу в воинскую 
часть № 36856 в г. Барановичи в качестве слесаря по ремонту самолетов. 

В 1972 г. А. Д. Карасев поступил на учебу в Московский государствен-
ный историко-архивный институт на факультет документоведения и организа-
ции управленческого труда в государственных учреждениях, который успешно 
закончил в 1977 г., получив квалификацию документоведа и организатора 
управленческого труда и делопроизводства государственных учреждений. 

В 1975 г. Анатолий Дмитриевич принял участие во Всесоюзном конкурсе 
студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международ-
ного молодежного движения и был награжден дипломами I и III степени. 
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Во время учебы в институте принимал активное участие в обществен-
ной жизни: избирался в комитет ВЛКСМ, студенческий комитет общежития, 
был членом добровольной народной дружины, принимал участие в студен-
ческих строительных отрядах. 

Согласно распределению Главного архивного управления при Совете Ми-
нистров СССР после окончания Московского государственного историко-архив-
ного института А. Д. Карасев 1 августа 1977 г. был принят на работу в Государ-
ственный архив Гомельской области в качестве начальника отдела фондов, учета 
и научно-справочного аппарата. Позднее А. Д. Карасев руководил отделом ве-
домственных архивов, комплектования и экспертизы ценности документов. 

С 10 марта 1986 г. до конца своих дней Анатолий Дмитриевич был бес-
сменным руководителем Государственного архива Гомельской области. 

Свою работу на посту директора архива А. Д. Карасев успешно совме-
щал с научной деятельностью, склонность к которой он проявлял еще в сту-
денческие годы. Его работы были опубликованы в журнале «Архивы и дело-
производство», в вып. 4 БАШ, в вып. 5 сборника научных статей и материа-
лов «Проблемы славяноведения» (Брянск. 2003), в израильском издании 
«Евреи в России и Восточной Европе» («JEWS IN RUSSIA AND EASTERN 
EUROPE»), 1(50), 2003; в сборнике «Гражданская война в России: события, 
мнения, оценки» / Сост. Е. Ю. Кораблева, В. Л. Телицын и др. М., 2002). 

Памяти Анатолия Дмитриевича Карасева посвящается данный фонд. 
Разделы описи отражают его научную и профессиональную деятельность. 
Первый и второй разделы описи содержат ксерокопии документов, выявлен-
ные А. Д. Карасевым в ходе работы по темам: «Стрекопытовский мятеж в 
1919 г. в г. Гомеле»; «История образования Гомельской губернии»; «Восста-
ния в Корме и Рогачеве в феврале—марте 1919 г.»; «Мятеж, которого не бы-
ло»; «Из истории еврейского религиозного движения». 

В третьем разделе собраны документы, выявленные А. Д. Карасевым в 
ходе биографических и генеалогических исследований. 

Четвертый, пятый и шестой разделы описи посвящены материалам, ка-
сающимся биографии и профессиональной деятельности. В них также пред-
ставлены материалы о награждениях, альбом с фотографиями и докумен-
тальные видеофильмы с участием А. Д. Карасева, которые были сняты и 
транслировались в эфире Гомельским телевидением. 

Материал подготовлен В. Н. Надежиной 
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ПАМЯЦІ ТАВАРЫША 
А. І. Валахановіч 

УЛАДЗІМІР МІКАЛАЕВІЧ МІХНЮК 
(27.09.1947—13.10.2004) 

Вядомы беларускі вучоны, доктар гістарычных навук, прафесар Ула-
дзімір Мікалаевіч Міхнюк нарадзіўся 27 верасня 1947 г. у вёсцы Грушаны 
Поразаўскага р-на (цяпер Свіслацкі р-н Гродзенскай вобл.). У 1969 г. ён 
скончыў гістарычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага педагагічнага 
інстытута. Непрацяглы час працаваў загадчыкам аддзела пісьмаў у рэдакцыі 
свіслацкай раённай газеты «Заветы Ильича», служыў у Савецкай Арміі. 

Са снежня 1970 г. У. М. Міхнюк — аспірант кафедры гісторыі СССР 
і БССР Гродзенскага педагагічнага інстытута, з 1973 г. — выкладчык, 
старшы выкладчык на той жа кафедры, з 1975 г. — старшы навуковы суп-
рацоўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КПБ, у 1982—1987 гг. і з 
1991 г. — старшы, вядучы супрацоўнік Інстытута гісторыі АН БССР. У 
1987—1991 гг. У. М. Міхнюк працаваў старшым выкладчыкам, прафеса-
рам Мінскай вышэйшай партыйнай школы (у 1990 г. пераўтворана ў Ін-
стытут паліталогіі і сацыяльнага кіравання КПБ). 

У студзені 1992 г. — снежні 1996 г. У. М. Міхнюк працуе дырэкта-
рам БелНДІДАС, у 1997—1998 гг. — загадчыкам аддзела Камісіі па між-
народных справах і нацыянальнай бяспецы Савета Рэспублікі Нацыяналь-
нага сходу Рэспублікі Беларусь. З чэрвеня 1998 г. Уладзімір Мікалаевіч 
прафесар кафедры гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу гістарычна-
га факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, з верасня 2004 г. — 
прарэктар па навуцы Беларускага інстытута правазнаўства. 

У. М. Міхнюк грунтоўна даследаваў праблемы гісторыі, гістарыя-
графіі і крыніцазнаўства, археаграфіі і архівазнаўства, бібліяграфіі і гіс-
торыі літаратуры Беларусі 20—30-х гг. ХХ ст. Ён першы пачаў комп-
лексна і дэталёва распрацоўваць пытанні гісторыі гістарычнай навукі і 
палітычных рэпрэсій, масонства ў Беларусі. 

У. М. Міхнюк — аўтар шматлікіх навуковых кніг, у т. л. «Крестьянство 
Белоруссии на пути к социализму: Историографический очерк» (1979), «Со-
циалистические преобразования в западных областях БССР: Историографи-
ческий очерк» (1979), «Становление и развитие исторической науки Совет-
ской Белоруссии. (1919—1941 гг.)» (1985), «Арыштаваць у высылцы: Даку-
ментальны нарыс пра Алеся Дудара» (1996), «Слуцкі збройны чын 1920 г. у 
дакументах і ўспамінах» (2001) і інш. Адзін з аўтараў кніг: «Нарысы гісторыі 
Беларусі» (ч. 2, 1996), «Историческая наука Белорусской ССР: 80-е годы» 
(1997, у сааўтарстве з П. Ц. Петрыкавым), «Гісторыя славянскіх народаў у 
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працах савецкіх даследчыкаў» (1988, у сааўтарстве з П. Ц. Петрыкавым і 
Г. Г. Сяргеевай), «Докторские и кандидатские диссертации по историческим 
наукам БССР. 1944—1987 гг.: Библиографический указатель», 2-е изд., пере-
раб. и доп. (1988, у сааўтарстве з Л. М. Навіцкай), «Споведзь у надзеі застацца 
жывым: Аўтабіяграфія Браніслава Тарашкевіча» (1999, у сааўтарстве з 
А. І. Валахановічам), «Знешняя палітыка Беларусі» (1997—2002). Па яго іні-
цыятыве, пад яго кіраўніцтвам і непасрэдным удзеле выйшла 5 тамоў. 

У. М. Міхнюк — першы з беларускіх гісторыкаў, які шмат зрабіў 
для вяртання з небыцця беспадстаўна рэпрэсіраваных беларускіх дзяр-
жаўных, палітычных, грамадскіх і культурных дзеячаў ХХ ст. Яго пяру 
належаць навуковыя артыкулы пра К. Езавітава, У. Ігнатоўскага, В. Лас-
тоўскага, А. Луцкевіча, У. Пракулевіча, А. Смоліча, А. Сокала-Кутылоў-
скага, А. Цвікевіча, М. Гарэцкага, А. Гурло, У. Дубоўку, Я. Пушчу, А. Ду-
дара, Б. Тарашкевіча, Янку Купалу, У. Жылку і многіх іншых. Ён апуб-
лікаваў шэраг дакументальных матэрыялаў з Цэнтральнага архіва КДБ 
Рэспублікі Беларусь, НАРБ і інш., якія асвятляюць рэпрэсіі супраць бе-
ларускай нацыянальнай інтэлігенцыі, сярод іх кніга «Антон Луцкевич: 
Материалы следственного дела НКВД БССР» (1997). 

У. М. Міхнюк — аўтар 14 кніг і брашур, шматлікіх зборнікаў даку-
ментаў і матэрыялаў па гісторыі Беларусі, у т. л. 4 манаграфій. У энцык-
лапедычных выданнях, навуковых зборніках, часопісах, газетах ён над-
рукаваў звыш 450 навуковых і навукова-папулярных артыкулаў. У 
1974 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю, у 1986 г. — доктарскую ды-
сертацыю на тэму «Становление и развитие исторической науки Совет-
ской Белоруссии (1919—1941)». У 1987 г. яму прысвоена навуковая 
ступень доктара гістарычных навук, у 1991 г. — званне прафесара. 

Чытаючы спецкурс «Методыка гістарычнага даследавання» на гістарыч-
ным факультэце БДУ, У. М. Міхнюк працягваў даследаванне гісторыі палі-
тычных рэпрэсій у Беларусі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі ў міжваенны 
перыяд. Неардынарныя погляды і новы падыход да рашэння праблем развіц-
ця гісторыі Беларусі многімі вучонымі рэспублікі старэйшага пакалення былі 
ўспрыняты неадэкватна… Для яго былі характэрнымі апантанасць і любоў да 
працы. Яго навуковыя работы — гэта новыя адкрыцці ў гістарычнай навуцы 
Беларусі. Даследаванне «белых» плямаў гісторыі нашай рэспублікі, курсы 
лекцый, якія ён чытаў у БДУ, адрозніваліся высокай навуковасцю, дакладнас-
цю і выверанасцю фактаў, абгрунтаванымі высновамі. 

Працуючы ў Цэнтральным архіве КДБ Рэспублікі Беларусь, вучоны 
знайшоў арыгіналы вершаў А. Дудара, У. Дубоўкі, У. Жылкі і іншых бе-
ларускіх паэтаў, якія не былі вядомы нават беларускім літаратуразнаў-
цам. Да прыкладу, у час падрыхтоўкі кнігі пра Алеся Дудара, ён выявіў 
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у архіве арыгінал верша класіка ўкраінскай літаратуры Уладзіміра Са-
сюры (1898—1965) «Наўкола радасці так мала», пра існаванне якога не 
ведалі нават землякі паэта — украінскія літаратуразнаўцы. Ва ўрачыстай 
абстаноўцы ў пасольстве Украіны ў Рэспубліцы Беларусь каштоўная 
знаходка У. М. Міхнюка была вернута на радзіму. 

Уладзімір Мікалаевіч прымаў актыўны ўдзел у абмеркаванні праекта 
«Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 
Республике Беларусь». У друку ён выказаў свой пункт погляду па шэрагу ар-
тыкулаў праекта, якія перашкаджалі росту маладога навуковага патэнцыялу. 
У. М. Міхнюк у першую чаргу думаў і клапаціўся пра маладыя кадры айчын-
най навукі. Слынны вучоны заўсёды быў у творчым пашуку. Ён распрацоўвае 
актуальныя навуковыя тэмы, выкладае ў БДУ, чытае курс лекцый па тэме «Як 
дзялілі Беларусь», што выклікала цікавасць і захапленне ў слухачоў навізною 
фактаў, новымі поглядамі на шмат якія праблемы гісторыі Беларусі. Пры пад-
рыхтоўцы навуковых прац, лекцый, дакладаў на навуковых канферэнцыях 
Уладзімір Мікалаевіч працаваў з дакументамі і матэрыяламі на польскай, 
чэшскай, славацкай, балгарскай, украінскай і іншых мовах. Для азнаямлення з 
літоўскімі архівамі вывучаў літоўскую мову. 

Прафесар У. М. Міхнюк быў цудоўным аратарам, валодаў унікальнымі 
энцыклапедычнымі ведамі, якія падмацоўваліся цікавымі гістарычнымі фак-
тамі, афарызмамі, проста зачароўваў студэнтаў-слухачоў на лекцыях. Студэн-
ты называлі яго між сабой «сказочником» за цікавыя і незвычайныя лекцыі. 
Усе лекцыі і даклады Уладзімір Мікалаевіч тэзісна занатоўваў на бібліятэч-
ных картках, але тэкст выступлення заўсёды быў у ім самім, гэта была яго 
творчая навуковая імправізацыя. У гэтым і заключаўся «феномен Михнюка». 

У. М. Міхнюк быў членам экспертнага савета Вышэйшай атэста-
цыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці «гісторыя», чле-
нам навуковых саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысерта-
цый БДУ, БДПУ імя Максіма Танка, Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
БелНДІДАС. Прымаў актыўны ўдзел у падрыхтоўцы навуковых кад-
раў, з’яўляўся афіцыйным апанентам і экспертам па доктарскіх і кан-
дыдацкіх дысертацыях, старшынёй дзяржаўных экзаменацыйных камі-
сій па гісторыі ў вядучых ВНУ Рэспублікі Беларусь. Ён быў старшы-
нёй на рэспубліканскіх алімпіядах школьнікаў па намінацыі «гісто-
рыя» ў 2001 г. (г. Ліда), у 2003 г. (г. Барысаў), у 2004 г. (г. Слонім). 

У. М. Міхнюк быў членам рэдакцыйных камісій часопісаў «Бела-
рускі гістарычны часопіс», «Гісторыя: Праблемы выкладання», «Архі-
вы і справаводства», навукова-рэдакцыйных саветаў «Энцыклапедыі 
гісторыі Беларусі» (у 6 тамах), «Беларускай энцыклапедыі» (у 18 та-
мах). Ён наладжваў навуковыя сувязі з гісторыкамі іншых краін, арга-
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нізоўваў, праводзіў і прымаў актыўны ўдзел у міжнародных навукова-
практычных канферэнцыях па праблемах гісторыі Беларусі. 

Уладзімір Мікалаевіч унёс значны ўклад у развіццё гістарычнай на-
вукі Беларусі, увёў у навуковы абарот шмат новых архіўных крыніц, 
падрыхтаваў шэраг навуковых кадраў аспірантаў і вучоных. У яго было 
шмат вучняў і аспірантаў. Ён падрыхтаваў трох дактароў навук і трох 
кандыдатаў навук, восем аспірантаў працавалі пад яго кіраўніцтвам. Ён 
уважліва адносіўся да сваіх вучняў, як клапатлівы бацька, падказваў, 
раіў, чытаў, рэдагаваў, выпраўляў іх навуковыя працы, патрабуючы ак-
туальнасці тэматыкі, навізны даследчага матэрыялу, высокага ідэйнага і 
навуковага ўзроўню, даступнасці і яснасці выкладання матэрыялу, нова-
га светапогляду і практычнага значэння навуковага твора. 

У. М. Міхнюк быў настойлівым прынцыповым вучоным, меў 
«бойцовский характер», мог мужна і настойліва адстойваць свае на-
вуковыя погляды. 

Людзі ішлі да яго за парадай, ведаючы, што Уладзімір Мікалае-
віч ніколі і нікому не адмовіць, паклапоціцца дапамагчы. Здавалася 
часам, што ён хоча дапамагчы ўсяму свету. Звярталіся да яго за да-
памогай і парадамі аспіранты іншых навуковых кіраўнікоў, і ён да-
памагаў ім, карэкціраваў іх тэмы, планы, тэксты, заўсёды быў шчы-
рым, уважлівым, далікатным у сваёй дапамозе. 

Як навуковец Уладзімір Мікалаевіч заўсёды на першае месца ставіў 
інтарэсы беларускай навукі, заўсёды меў свой пункт погляду па тым ці 
іншым пытанні ці праблеме. Гэта быў Гісторык з вялікай літары. Прырода 
дала яму розум і талент. Па жыцці ён прайшоў, пакінуўшы свой яркі след. 
Быў адкрытым, прыстойным, шчырым, уражлівым чалавекам. Ад незвы-
чайных, чуллівых сцэн з жыцця ў яго маглі з’явіцца слёзы спачування і ра-
дасці на вачах. А сваімі радаснымі адчуваннямі і пачуццямі ён быў гатовы 
падзяліцца з усімі. Уладзімір Мікалаевіч умеў прыслухоўвацца да пункту 
погляду іншых, маючы пры гэтым асабістую пазіцыю і ніколі не саромеўся 
прызнацца, калі аказваўся не правым. У час абмеркавання той ці іншай па-
дзеі ад яго сыходзіла такая моцная энергетыка, якая зараджала і ўцягвала 
ўсіх у дыскусію. Здавалася, што гісторыяй прасякнута паветра вакол яго. 

Я быў сведкам, як Уладзімір Мікалаевіч мужна змагаўся з «ар-
тадоксамі» партыйна-савецкай навукі, якія не выпускалі ў свет яго 
манаграфію «Становление и развитие исторической науки Советской 
Белоруссии. (1919—1941 гг.)» у 1985 г. Сыр-бор разгарэўся на стадыі 
другой, падпісной, карэктуры, ужо аж у Галоўліце (савецкай цэнзу-
ры). З-за 24 старонак наборнага тэксту ледзьве не пусцілі кнігу «пад 
нож». У. М. Міхнюк катэгарычна адмовіўся замяняць ці выпраўляць 
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гэтыя старонкі тэксту. Выдавецтва «Навука і тэхніка», дзе выходзіла 
кніга, заступілася за аўтара. Усё ў рэшце рэшт скончылася добра — 
кніга выйшла пасля падпісання ў свет у Галоўліце за … 15 дзён. 

Уладзімір Мікалаевіч быў добрым сем’янінам, мужам, бацькам, і 
сям’я плаціла яму тым жа. Жонка Аляўціна Мікалаеўна, гісторык па 
спецыяльнасці, дапамагла яму ў складанні бібліяграфічнага даведні-
ка «Докторские и кандидатские диссертации по историческим нау-
кам БССР. 1944—1982 гг.: Библиографический указатель» (1982). 

У. М. Міхнюк выдатна іграў у шахматы, більярд, збіраў грыбы і ягады, 
нарыхтоўваў лекавыя травы, у якіх ведаў толк, рабіў прыемны лекавы чай 
(гарбату), рыхтаваў дамашняе смачнае віно. Як таленавіты кухар, радаваў 
сям’ю адмыслова прыгатаванымі смачнымі катлетамі з лісічак і цудоўнымі 
дранікамі са свежаю смятанаю. З задавальненнем у рэдкія часы адпачынку 
працаваў на сваёй дачы. Так атрымалася, што лёс адвёў яму нядоўгі век. 

Уладзімір Мікалаевіч Міхнюк — незвычайны і неардынарны 
Чалавек, Вучоны, Даследчык, Педагог. Такім ён быў, такім і заста-
нецца ў памяці тых, хто яго ведаў — родных, блізкіх, калег, сяброў, 
паслядоўнікаў, аднадумцаў. 

А. І. Валахановіч 
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Шумейка Міхаіл Фёдаравіч, канд. гіст. н., дацэнт БДУ — «От «куль-
туры обычая» к «культуре правил»: история создания нормативно-методи-
ческой базы археографии в России и в СССР». 

Разглядаюцца асноўныя моманты стварэння нарматыўна-метадычнай 
базы археаграфіі, паказваецца ўклад у яе расійскіх, беларускіх, украінскіх гі-
сторыкаў, археографаў, філолагаў. 

Несцяровіч Юрый Уладзіміравіч, канд. гіст. н., старшы навуковы 
супрацоўнік БелНДІДАС — «Эксплікацыя паняцця навукі і акрэсленне ар-
хеаграфіі як сацыёкультурнага феномена». 

Абгрунтоўваецца паняцце навукі як сферы грамадскага жыцця. Удак-
ладняюцца адзнакі паняцця сацыяльнага інстытута. Робяцца высновы пра 
суадносіны паняццяў навукі і практыкі, археаграфіі і практыкі. Вызначаецца 
з пункту гледжання сацыялогіі і культуралогіі статус археаграфіі (і архіўнай 
справы) як ўтварэння грамадскага жыцця і як з’явы культуры. 

Фядосаў Уладзімір Васільевіч, канд. экан. н., дырэктар БелНДІДАС — 
«О содержании теории архивоведения и месте в ней теоретических основ эко-
номики архивного дела». 

Разглядаюцца пытанні навуказнаўчага статусу архівазнаўства, зместу 
тэорыі архівазнаўства, тэарэтычных асноў эканомікі архіўнай справы, пашы-
рэння архіўна-эканамічных ведаў. 

Латушкін Андрэй Мікалаевіч, вядучы архівіст НГАБ — «Да гісторыі 
Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у 1790—1818 гг.». 

Разглядаецца гісторыя Нясвіжскага родавага архіва Радзівілаў у канцы 
1790-х — пачатку 1810-х гг. праз аналіз дакументальных матэрыялаў, якія 
ўваходзяць у яго склад. 

Гагуа Руслан Барысавіч, аспірант кафедры сусветнай гісторыі ГрДУ — 
«Хроніка канфлікту Уладзіслава, караля Польшчы, з крыжакамі ў год хрыстоў 1410». 

Упершыню на беларускай мове друкуецца крыніца па гісторыі Грун-
вальдскай бітвы і даецца крыніцазнаўчы каментарый да яе. 

Сагановіч Генадзь Мікалаевіч, старшы навуковы супрацоўнік Інсты-
тута гісторыі НАН Беларусі — «Маскоўская калекцыя дакументаў па гісто-
рыі адносін ВКЛ і Нямецкага ордэна». 

Даецца кароткае апісанне найбольш каштоўных для распрацоўкі гісто-
рыі Беларусі тамоў № 1, 3, 11, 12 копій дакументаў былога архіва Нямецкага 
ордэна з рукапіснага збору Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі. 

Саверчанка Наталля Сяргееўна, загадчык сектара Нацыянальнай біблія-
тэкі Беларусі — «Калекцыя інкунабулаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі». 

Апісваюцца нямецкія, італьянскія, швейцарскія і французскія першадрукі, 
якія захоўваюцца ў фондзе НББ, прадстаўлены іх поўны рэестр. Разглядаецца іх 
рэпертуар, правененцыі, прыводзяцца вынікі вывучэння экземпляраў інкунабулаў. 
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Сынкова Ірына Анатольеўна, навуковы супрацоўнік аддзела рэдкіх кніг і 
рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі — «Інкунабулы ў фондах ЦНБ НАН Беларусі». 

Даецца апісанне першадрукаў (інкунабулаў), якія захоўваюцца ў фон-
дах ЦНБ НАН Беларусі. Робіцца выснова, што яны захоўваюць асаблівасці, 
уласцівыя іншым кнігам першага этапу еўрапеўскага кнігадрукарства, і раз-
ам з тым маюць індывідуальныя рысы. 

Лісейчыкаў Дзмітрый Васільевіч, вядучы архівіст НГАБ — «Візіты і 
інвентары уніяцкіх храмаў Беларусі як крыніца па гісторыі штодзённасці 
(паводле матэрыялаў НГАБ)». 

Прыводзіцца пералік і дадзена крыніцазнаўчае апісанне найбольш інфар-
мацыйных крыніц для распрацоўкі гісторыі штодзённасці рэлігійных устаноў у 
Беларусі — інвентароў і візітаў уніяціх храмаў. 

Стэфановіч Аляксандр Віктаравіч, загадчык аддзела рэдкіх кніг і ру-
капісаў ЦНБ НАН Беларусі — «Экслибрисы князей Радзивиллов в книжных 
собраниях Несвижской ординации». 

Апісваюцца і вывучаюцца эксклібрысы і іншыя кніжныя знакі бібліятэкі 
Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў 1940 г. Выказваецца меркаванне, што фонды 
гэтай бібліятэкі складаюцца з фрагментаў прыватных бібліятэк. 

Цітавец Алена Іосіфаўна, навуковы супрацоўнік аддзела рэдкіх кніг і 
рукапісаў ЦНБ НАН Беларусі — «Звесткі пра перапісчыкаў рукапісных кніг 
беларускіх татараў ХVІІІ—ХХ стст.». 

Падсумоўваюцца даныя пра перапісчыкаў рукапісных кніг з мусуль-
манскімі тэкстамі, якія перакладалі і перапісвалі беларускія татары ў ХVІІІ—
ХХ стст., прыводзяцца іх запісы на гэтых кнігах. 

Самовіч Аляксандр Леанідавіч, канд. гіст. н., кіраўнік аддзела ваенна-
гістарычнай працы і геральдычнага забеспячэння кіраўніцтва Узброеных 
Сіл, падпалкоўнік — «К вопросу о военнопленных наполеоновской армии в 
1812—1814 гг. в Российской империи». 

Канстатуецца недастатковая распрацоўка корпуса крыніц, якія тычацца 
гісторыі ваеннапалонных Айчыннай вайны 1812 г. Прыводзяцца даныя, пера-
важна дакументаў ДАРФ і НГАБ, пра ўмовы іх утрымання, спосабы выкары-
стання і адносіны да іх розных слаёў расійскага грамадства. 

Клімаў Ігар Паўлавіч, канд. філал. н., дацэнт БДУК — «Беларускія і ўкра-
інскія катэхізісы ХVI—ХVIII стст.». 

Упершыню даецца сістэматызаваны агляд катэхізісаў, якія з’явіліся на 
этнічных беларускай і ўкраінскай тэрыторыях XVI—XVI ІI стст. Вызначаюц-
ца творы, якія адносяцца да ўсходнеславянскіх катэхізісаў; устанаўліваюцца 
лік і склад беларускіх і ўкраінскіх катэхізісаў. 

Жаўняркевіч Рыгор Сцяпанавіч, галоўны спецыяліст Белкамархіва — 
«Cтанаўленне сфрагістыкі ісламскіх устаноў Беларусі (ХІХ ст.)». 

Характарызуецца сфрагістыка ісламскіх устаноў Беларусі падчас яе станаўлен-
ня. Прыводзяцца даныя па іканаграфіі і моўным афармленні пячатак мусульманскіх 
арганізацый нашай краіны. Робіцца выснова, што магаметанская прыходская пячатка 
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ў час станаўлення ісламскай устаноўчай сфрагістыкі Беларусі захоўвала традыцый-
ную для мусульманскай рэлігіі сімволіку і пераважна з’яўлялася рускамоўнай. 

Лукашэвіч Андрэй Міхайлавіч, канд. гіст. н., дацэнт кафедры гісторыі 
Беларусі новага і найноўшага часу пры БДУ — «Законодательные і делопроиз-
водственные документы о рекрутских наборах в белорусских губерниях Рос-
сийской империи (конец ХVІІІ ст. — 1812 г.)». 

Прыводзяцца даныя справаводнай дакументацыі пра рэкруцкія наборы ў 
Беларусі ў перыяд пасля інкарпарацыі ВКЛ у склад Расійскай імперыі. Робіцца 
выснова пра тое, што існуючыя сёння заканадаўчыя і справаводныя акты даз-
валяюць поўна апісаць умовы рэкруцкага набору, дакладна ўстанавіць коль-
касць рэкрутаў з беларускіх губерняў. 

Гронскі Аляксандр Дзмітрыевіч, канд. гіст. н., дацэнт кафедры гума-
нітарных дысцыплін Інстытута парламентарызму і прадпрымальніцтва — «К 
вопросу о деятельности железнодорожных жандармов белорусских губерний 
Российской империи в начале ХХ в.». 

Асвятляецца дзейнасць жандармскага паліцэйскага кіраўніцтва Расійскай 
імперыі па навядзенні і падтрыманні парадку на чыгуначных шляхах, па стварэнні 
сакрэтнай агентуры сярод рабочых Паўночна-Заходняга краю імперыі. Робіцца вы-
снова пра абумоўленасць адсутнасці значных антыдзяржаўных выступленняў у 
Беларусі ў 1905—1907 гг. і эфектыўнай дзейнасці чыгуначных жандармаў. 

Шпілеўская Ірына Мікалаеўна, навуковы супрацоўнік БелНДІДАС — 
«Структура, функции и постановка делопроизводства губернских правлений 
Российской империи после принятия «Временных правил» 1865 г.». 

Разглядаюцца нарматыўныя акты, якія рэгулююць правілы працы і ўста-
наўліваюць арганізацыйную структуру губернскіх кіраўніцтваў. Робіцца вы-
снова пра тое, што справаводства ў канцылярыі губернскага праўлення Расійс-
кай імперыі пасля 1865 г. было спрошчана. 

Жук Віталь Мікалаевіч, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гіс-
торыі НАН Беларусі — «Развитие образования и культуры среди польского 
населения БССР в 1930-е годы». 

Прыводзяцца новыя даныя і ўстанаўліваюцца факты, датычныя развіцця 
асветы і духоўнай культуры палякаў у БССР. Вылучаюцца два яго этапы: 
1) 1930—1933 гг. — працяг пад’ёму польскай культуры ў БССР; 2) 1934—
1937 гг. — згортванне праграм нацыянальнага развіцця польскай нацменшасці, 
развіцця культуры. Робіцца выснова, што ўсё гэта абумоўлена пагаршэннем 
савецка-польскіх знешнепалітычных адносін.  

Жумар Сяргей Уладзіміравіч, канд. гіст. н., намеснік дырэктара 
БелНДІДАС, Тарасевіч Алена Леанідаўна, старшы навуковы супрацоўнік 
БелНДІДАС — «В. В. Чепко: из воспоминаний». 

Публікуюцца мемуары аўтабіяграфічнага характару вядомага айчынна-
га гісторыка Валянціны Уладзіміраўны Чапко (1925—2004). 

Мянжынскі Валерый Станіслававіч, канд. гіст. н., старшы навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, Несцяровіч Юрый Уладзімі-
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равіч, канд. гіст. н., старшы навуковы супрацоўнік БелНДІДАС — «З гісторыі 
Беларусі ХVІ ст.: канфірмацыйныя прывілеі ў кнізе Метрыкі ВКЛ 30». 

Упершыню друкуюцца восем дакументаў з кнігі Метрыкі ВКЛ 30 за 
1546 г., якія карысныя пры даследаванні сярэднявечнай гісторыі Беларусі. 
Прапануецца адрозніваць пры вызначэнні разнавіднасці дакументаў і матэ-
рыялаў канфірмацыйныя прывілеі (якія часта маюць аўтэнтычную назву 
«прывилей потверженье») ад прывілеяў. 

Цвірка Аляксей Анатольевіч, Яцкевіч Зміцер Лявонцьевіч, вядучы 
архівіст НГАБ, в. а. загадчыка аддзела публікацый НГАБ — «Візіты За-
слаўскай уніяцкай царквы Праабражэння Гасподняга за 1681, 1792 гг.». 

Упершыню публікуюцца дакументы Заслаўскай уніяцкай царквы, пры-
водзяцца пэўныя факты і звесткі з яе гісторыі. Дадзена кароткае апісанне фон-
ду № 136 НГАБ («Мінская духоўная кансісторыя») і справы фонду «Візіты 
цэркваў Мінскага павета за 1792—1793 гг.». 

Анішчанка Яўген Канстанцінавіч, д-р гіст. н., вядучы навуковы супрацоў-
нік Інстытута гісторыі НАН Беларусі — «Т. Касцюшка — генералу А. Хрушчову: 
«Вяртаю Вам Вашу сям’ю». 

Упершыню публікуюцца ліст генерала А. І. Хрушчова да Т. Касцюшкі 
ад 19.07.1794 г. і адказ Т. Касцюшкі. 

Пашкевіч Аляксандр Васільевіч, Чарнякевіч Аляксей Мікалаевіч, 
канд. гіст. н., старшы выкладчык Гродзенскага дзяржуніверсітэта — «Рапарты 
Р.Зямкевіча ў ІІ аддзел Генеральнага штаба польскага войска за 1922 г.». 

Упершыню друкуюцца рапарты вядомага дзеяча беларускай культуры 
пачатку ХХ ст. Р.Зямкевіча, якія змяшчаюць даныя пра заходнебеларускіх 
палітычных і грамадскіх дзеячаў. Робіцца кароткае агульнае апісанне 
дакументаў Цэнтральнага вайсковага архіва ў Ромбергаве, якія з’яўляюцца 
карыснай крыніцай для апісання беларускага нацыянальнага руху. 

Кісялёва Яніна Міхайлаўна, навуковы супрацоўнік БДАМЛМ — «Жыц-
цяпіс» К. Дуж-Душэўскага». 

Упершыню друкуюцца аўтабіяграфічныя матэрыялы беларускага палі-
тычнага, культурнага і грамадскага дзеяча К. С. Душэўскага. 

Галубовіч Ала Купрыянаўна, дырэктар НГАБ, Лісава Ларыса Міхай-
лаўна, намеснік дырэктара НГАБ — «Дакументы з замежных архіваў у Нацы-
янальным гістарычным архіве Беларусі». 

Робіцца кароткі агляд дакументаў і копій дакументаў з замежных архі-
ваў, якія захоўваюцца ў НГАБ. Закранаецца пытанне пра падзел архіўных 
спраў на профільныя і няпрофільныя. Даецца вопіс калекцыі дакументаў 
НГАБ, якія ўяўляюць сабой мікрафотакопіі дакументаў Скарбовай камісіі 
ВКЛ (1765—1775 гг.) і Гродзенскай казённай палаты (1680—1796 гг.), арыгі-
налы якіх захоўваюцца ў Дзяржаўным гістарычным архіве Літвы ў Вільні. 

Брэгер Герман Максімавіч, галоўны архівіст НГАБ, Лінская Ларыса 
Антонаўна, старшы навуковы супрацоўнік НМГКБ — «Фрагмент архіва Слуц-
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кага Трайчанскага Свята-Траецкага манастыра ў фондах Нацыянальнага музея 
гісторыі і культуры Беларусі (1650—1687)». 

Працяг археаграфічнага апісання 105 дакументаў з архіва Слуцкага Трай-
чанскага Свята-Траецкага манастыра (пачатак у вып. 5 БАШ). 

Янушкевіч Язэп Язэпавіч, канд. філал. н., загадчык аддзела археагра-
фіі БелНДІДАС — «Валожыншчына ў матэрыялах Нацыянальнага гістарыч-
нага архіва Беларусі». 

Змешчаны пералік-рэестр дакументаў па гісторыі Валожыншчыны, якія 
захоўваюцца ў НГАБ і з’яўляюцца карыснай крыніцай для распрацоўкі гіс-
тарычна-краязнаўчай тэматыкі. 

SUMMARY 
Summary 

In his article Mihail Shumeiko ponders over the major milestones in the 
history of the creation of a historical-normative basis of archaeography in the 20th 
century Russia and in the USSR. 

Youri Nesterovich provides a foundation for understanding science as an area of 
social life, fine-tunes the specific features of the notion of social institute, defines the 
status of archaeography on the premises of sociological and cultural studies’ analysis. 

Andrei Latushkin throws light on the 1790—1810 history of the Nesvizh 
Archive of the Radzivill family. 

The Director of the Belarusian Institute for document and archive studies 
Vladimir Fedosov talks about some issues of archive studies as a science. 

Gennadi Saganovich carries out a source analysis of documents important for 
the development of the history of Belarus, that are to be found in the manuscript 
department of the Russian State library and containing some copies of the former 
archive of the German order. 

Natalia Saverchenko and Irina Synkova describe incunabules kept in the 
central libraries of the Republic of Belarus. 

Alexander Stefanovich gives a description of ex libris and other book 
markings of the library of the Nesvizh library of the Radzivills of 1940.  

Alla Titovets makes a summary of the information about the scribers of the 
hand-written books of Belarusian Tartars of the 18th—20th cc. 

Dmitri Liseichikov provides a list of inventories and visits of Uniate Churches 
preserved in the National Historical Archive of Belarus. 

Igor Klimov carries out a textological analysis of East European Kathehisi of 
thew 16th—18th cc. 

Grigori Jovnerkevich characterises the sfragistics of Moslem establishments 
in Belarus in the period of its formation. 
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Andrei Lukashevich presents data on conscription in Belarus in the end of 
the 18th century through 1812. 

Alexander Samovich discusses the conditions under which the Napoleon’s 
Army POWs were kept in 1812—1814. 

Alexander Gronsky speaks about the anti-revolutionary activities of the 
gendarme Department of the Russian Police Board at the beginning of the 20th c. 

Irina Shpilevskaya regards changes in the structure and in book keeping of 
Gubernia Departments after 1865. 

The article by Vitali Zhuk is about data and facts on the development of 
education and spiritual culture of the Polish population of BSSR in 1930-ies. 

Ruslan Gagua made a translation from Latin into Belarusian of the «Chronicles 
of the conflict between Vladislav, the King of Poland, and the crusaders in 1410 AD.» 

Valeri Menzhinski and Yuri Nesterovich offer the first publication of some 
documents from the GDL Metrics 30. 

Alexei Stvirko and Zmiter Yatskevich publish 1681 and 1792 documents of 
the Zaslavl Uniate Church. 

Yevgeni Anischenko provides a letter from a Russian Army General 
A. Khruschev to the leader of the Polish eliberation uprising of 1794 Tadeush 
Kostiushko and the answer to the letter. 

Yanina Kiseleva gives the auto-biography of a Belarusian political and 
cultural leader Klavdi Duzh-Dushevski. 

Sergei Zhumar and Elena Tarasevich publish the memoirs of V. Chepko, a 
Belarusian historian. 

Alexandre Pashkevich and Alexei Cherniakevich provide some materials by 
a Belarusian cultural figure of the beginning of the 20th c. R. Zemkevich that are 
used as the premises for the study of the Belarusian movement. 

Olga Keller makes a review of the sources of Magdeburg Right and on a 
book by A. Yakovlev «Magdeburg Right in Belarus». 

Alla Golubovich, Director of the Belarusian State National Archive(BSNA), 
and Larisa Lisova offer a review of the documents and copies of documents, 
received by the Archive from abroad. 

German Breger and Larisa Linskaya describe some fragments of the 
Ttroichansk St. Trinity monastery.  

Yazep Yanushkevich provided a register of documents on the history of 
Volozhin area that are kept in the BSNA. 

There is information on the activities of the Archaeographical Committee of 
Belkomarchive in 2004-2005 and on the creation of a fund named after Belrusian 
Archivist A. Karasev in the State Archive of Gomel Region. 
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