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Дзярновіч А.І., кандыдат гістарычных навук 

Інстытут гісторыі НАН Беларусі 

(Мінск, Беларусь) 
 

ДРУКАВАНЫ АСОБНІК СТАТУТА ВКЛ 1588 Г. 

 З ФОНДАЎ ЛАТВІЙСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ: 

КАДЫКАЛАГІЧНАЕ АПІСАННЕ  

І ГІСТАРЫЧНА-ПРАВАВЫ КАНТЭКСТ 
 

У Рызе ў Латвійскай Нацыянальнай Бібліятэцы (ЛНБ) захоўваецца 

маладаследаваны асобнік Статута ВКЛ 1588 г., які можа прыадчыніць 

новыя старонкі прававой культуры нашага рэгіёну Еўропы. Асобнік 

Статута ВКЛ з ЛНБ ужо фігураваў ў спісах выданняў Статута. Літоўскі 

даследчык Вітаўтас Раўдзялюнас у 1966 г. уключыў гэты асобнік у рэестр 

выданняў Статута пад № 161. Падобная бібліяграфічная інфармацыя была 

пададзена беларускім даследчыкам Георгіем Галенчанкам у спісе 

захаваных у бібліятэках выданняў пад № 172. Ужо ў красавіку 2013 г. на 

ІХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў “Статут Вялікага Княства 

Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі” даследчыкам ЛНБ Янай 

Дрэйманэ быў агучаны даклад “Загадкавы экзэмпляр першага выдання 

Статута Вялікага княства Літоўскага 1588 г. у Нацыянальнай бібліятэцы 

Латвіі”. Пад “загадкавасцю” тут мелася на ўвазе невядомасць паходжання 

названага асобніка, а таксама малая ступень яго апісання ў 

спецыялізаванай літаратуры. Але ўжо ў апублікаваных матэрыялах 

Чытанняў інфармацыя па дакладу адсутнічала, але ў каляровай уклейцы 

былі змешчаны фотаздымкі 5 аркушаў выдання: аркуш 1 тэксту Статута; 

тры аркушы Рэестра (у тым ліку арк. 1 рукапіснага Рэестра); арк. 1 

                                           
1Raudeliūnas  V. Pirmieji Lietuvos Statuto leidimai (1588–1600) // Rusų knygos spausdini-

mo pradžia ir Lietiva. – Vilnius: Mintis, 1966. – P. 151, Nr. 16. 
2 Галенчанка  Г.Я. Статут у бібліятэках і архіўных зборах // Статут Вялікага княства 

Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. – Мінск: БСЭ, 1989. – С. 531. 
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Трыбунала 1 . Першае ж разгорнутае апісанне асобніка зрабіў расійска-

польскі філолаг Уладзімір Мякішаў, які даследаваў як мову Статута2, так і 

вывучаў ўсе захаваныя асобнікі Статута3. Менавіта з рыжскага асобніка 

У. Мякішаў распачаў пад № 1 апісанне асобнікаў Статута ў еўрапейскіх 

бібліятэках і кнігасховішчах. Даследчык зрабіў базавае кадыкалагічнае 

апісанне і падаў сваё прачытанне запісаў і паметаў на выданні4. 

Друкаваны асобнік Статута ВКЛ 1588 г. належыць да 1-га выдання 

(1588 г.) і захоўваецца ў Латвійскай Нацыянальнай Бібліятэцы, дзе мае 

бібліятэчны шыфр R K3S/273. Гэты асобнік уяўляе сабой канвалют і 

складаецца з уласна з Статуту ВКЛ (1588) і Трыбуналу ВКЛ (1586). 

Кніжны блок рэстаўраваны: падклееныя старонкі і абрэзаны. На сёння 

памер старонак: 18 х 26 см; таўшчыня блоку разам з пераплётам 5 см; 

памеры пераплёту: 18,5 х 27 см. 

Пераплёт скураны, абклеены паперай. На форзацы [0І] запіс алоўкам: 

“Statut Welikoho Kniażestwa | Litowskoho. Wilno, w drukarn | Mamoniczów, 

1586. | 1588 ? | (в 3-й ред)”. На іншым аркушы форзаца [0ІІ] уверсе справа 

памета хімічным алоўкам: “1862 / 55 / 2–6” (апошняя лічба праўленая з 7). 

Магчыма, гэта датыроўка і шыфр, пад якім раней значылася кніга5. Ніжэй 

злева памета простым алоўкам: “zofobny – нибудь / ... -- ... / ...” 

Асобнік мае дэфекты – адсутнічае тытульны аркуш і дадаткі пачатку 

кнігі: двух каралеўскіх прывілеяў; прысвячэння Львом Сапегам Статута 

каралю і вялікаму князю Жыгімонту ІІІ; герба Льва Сапегі і панегірыка 

Андрэя Рымшы гэтаму гербу; звароту Льва Сапегі да ўсіх станаў ВКЛ 

(арк. 1–8 поўнага экзэмпляра). Таксама адсутнічае частка аркушаў Рэестру 

Статута (арк. 9–15 поўнага экзэмпляра). Страчаныя аркушы Рэестра былі 

замененыя пазнейшымі рукапіснымі ўстаўкамі. 

Структура Рэестра: 

1) Арк. [1] – [6] – рукапісная частка Рэестра. Першая старонка Рэестру 

вырашана ў традыцыях тытульнага аркуша рукапіснай кнігі: з каляровай 

верхняй застаўкай-вензелем (карычневы атрамант, чырвоныя і зялёныя 

дэкаратыўныя элементы). 

Тэкст у застаўцы (кожнае слова ў сваім авале): “Статут Великаг(о) 

Кнӕства Литов(ского) рокү ҂͡а/хмд” (1644). У кірылічнай даце “а” напісана 

ў адным вензелі з папярэднім словам: рокү ҂͡а). Правей алоўкам (у верхнім 

правым куце) пазначана: “1644”. Магчыма, гэта дата напісання Рэестра. 

2) Арк. [7] – [10] – друкаваныя аркушы Рэестра. У друкаванай частцы 

Рэестра побач з кірылічнай нумарацыяй артыкулаў нумарацыя 

                                           
1  Матэрыялы ІХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў “Статут Вялікага Княства 

Літоўскага ў гісторыі культуры Беларусі”. – Мінск, 18–19 красавіка 2013 г. – Мінск, 

2013. – Каляровая ўклейка паміж сс. 134–135. 
2 Мякишев В. Язык Литовского Статута 1588 г. – Kraków: Lexis, 2008. 
3  Мякишев В. Кириллические издания Литовского Статута 1588 г. – Kraków: Lexis, 

2014. 
4 Мякишев В. Кириллические издания... С. 222–224. 
5 Мякишев В. Кириллические издания... С. 222. 
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прадубляваная таксама рукапісна атрамантам. На арк. [7адв.]–[8], [10адв.] 

з’яўляецца таксама нумарацыя арабская (дадаткова). 

3) Арк. [11] – рукапісны, устаўлены. Іншы, адрозны ад асноўнага, 

почырк. 

4) Арк. [12] – [14] – друкаваныя аркушы Рэестра. Патроеная сістэма 

нумарацыі артыкулаў: друкаваная кірылічная, рукапісная кірылічная, 

рукапісная арабская. Нумарацыя дубляваная ў раздзелах 3, 4 (ад арт. 64 – 

зноў патроеная нумарацыя), 14. 

Асноўны тэкст Статута перададзены цалкам. У самім тэксце 

Статута кірылічная нумарацыя артыкулаў таксама прадубляваная арабскімі 

лічбамі. Тым жа почыркам (карычневым атрамантам) зроблены маргіналіі 

па-польску. Маюцца таксама маргіналіі, выкананыя іншым почыркам 

кірыліцай. 

На пачатку тэксту Статута (пасля Рэестру) пад асноўным тэкстам на 

c. 1–30 (з пропускам c. 20–21) зроблены запіс чорным чарнілам (па аднаму 

радку на кожнай старонцы)1 (Іл. 1): 

“1726 году м(е)͡с(е)цӕ июлӕ 15го днӕ // Zа вѣдомомь Его М(и)л(о)сти 

П(а)на Полковника Переӕславского2 // Стефана Семеновича Афендика3 // І 

Баришполскои сотнѣ4 старшины П(а)на АлеѮандра Жиӕна1 // На тот часъ 

                                           
1 Тэкст публікуецца паводле наступных правілаў: вынасныя літары перадаюцца ў радку 

курсівам; канец старонкі перадаецца двума касымі рыскамі. Цітлы пры публікацыі не 

перадаюцца. 
2  Пераяслаўскі полк – адміністратыўна-тэрытарыяльная і вайсковая адзінка 

Гетманшчыны пад уладай гетмана Войска Запарожскага ў XVII–XVIII стст. (ад 1654 г. 

пад пратэктаратам маскоўскага цара). Полк узнік не пазней 1625 г. на тэрыторыі 

Пераяслаўскага староства як полк рэестравых казакаў Рэчы Паспалітай. Палкавы 

цэнтр – горад Пераяслаў (сёння Пераяслаў-Хмяльніцкі Кіеўскай вобл.). Паводле рэвізіі 

1723 г. складаўся з 17-ці соцень, якія налічвалі 2188 пяхоты і 4512 кавалерыі. У 1782 г. 

поўк быў расфарміраваны, а яго тэрыторыя ўвайшла ў склад уездаў Кіеўскага 

намесніцтва Расійскай імперыі (гл.: [Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – Київ: 

Наукова думка, 1995; Кривошея В.В. Генеалогія українського козацтва: 

Переяславський полк. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2004; Заруба В.М. 

Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–

1782 рр. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2007. C. 78–80]). 
3 Стэфан Афендзік – наказны палкоўнік Пераяслаўскі ў 1724–1726 гг.; у 1719–1752 гг. – 

сотнік Барыспольскі [Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 году // 

Киевская старина. – 1904. – № 7–8. – С. 15–16; Кривошея В. Українська козацька 

старшина. – Ч. 1. Реєстр урядників гетьманської адміністрації. – Вид. 2-ге, доповнене, 

уточнене і виправлене. – Київ: Стилос, 2005. – С. 162–164; Заруба В.М. 

Адміністративно-територіальний устрій... – С. 119]. 
4 Барыспольская (Барышпольская) сотня ў складзе Пераяслаўскага палка юрыдычна 

аформлена Збораўскаю дамоваю 1649 г. паміж каралём Янам Казімірам і Войскам 

Запарожскім у асобе гетмана Багдана Хмяльніцкага, а таксама Рэестрам ад 16 

кастрычніка 1649 г. Па 1752 г. уваходзіла ў склад Пераяслаўскага палка. У 1752 г. 

гетман Кірыла Разумоўскі ў ходзе адміністратыўнай рэформы Левабярэжнай Украіны 

падпарадкаваў сотню Кіеўскаму палку. Разам з ім як адміністратыўная адзінка была 

ліквідавана ў 1782 г., а тэрыторыя падзелена паміж Кіеўскім і Асцерскім паветамі 

(уездамі) Кіеўскага намесніцтва. Найбольш вядомыя старшыні сотні належалі да роду 
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сотникомь будучим, і Атамана Баришполск(ого) // Іакима Кузменка2, воита 

Марка Куста3 // І в(се) пред кому будеть надлежать бить s градоначал // 

свѣдомо буди, понеже імѣеть сотнӕ Баришполскаӕ // контрать на загранїче 

з чернцӕми печерскими // Которое право вписано в Переӕсловскои Ра-

ту//ши в книги ӕкое потвержено // Zа Мазепи4 Гетмана в году 1692 // осо-

бами Гиералними5 Василиемь Кочубеемь6, писаремь Андрѣемь Гамалѣею, 

Iваномь Ломиковскимь, асаулами // Такьже полковником Переӕсловскимь 

Iваномь Лисенкомь // I пред значними войсковимь товариствомь 

Григориемь // Карповичемь, Констатиемь Солониною, Стефаномь Гре-

ча(ным) // ӕковомь Жураковскимь, АлеѮѣемь Туранскимь // I Василемь 

Гуманскимь7, которие своими руками // закрепили и печатми ствѣрдили, и 

ωний самии ориинал8  // мѣеть бити на ратуши Бариш // в сохраненьи // 

Старшина городоваӕ единь поединому // сходӕчи значалу ізвѣствовалби о 

такомь контрактѣ // і своею рукою отдалби под значнимь свѣдоцствомь // 

о которомь то заграничи в сїю книгу уложиль // Трофимь Вакуловичь9 то-

варишь значковии // жител Баришполскыи // Іосифь Дадзѣнскии 10  писар 

сотнѣ Баришполско(и) //”. Такім чынам, прыведзены вышэй запіс зрабіў 

пісар Барыспольскай сотні Іосіф Дадзінскі11. 

                                                                                                                                    
Афендзікаў. Соценны цэнт – мястэчка Барысполь (цяпер – раённы цэнтр Кіеўскай 

вобл.). 
1  Аляксандр Жыян – наказны сотнік Барыспальскі ў перыяд выканання дзейсным 

сотнікам Стэфанам Афендзікам абавязкаў наказнога палкоўніка Пераяслаўскага 

(Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 г. ... С. 16). 
2  Якім Кузменка прыгадваецца ў Рэестры 1725 г. як “атаманъ Городовій” (Личный 

состав малороссийской козацкой старшины в 1725 г. ... С. 16). 
3 Ураднікі Барыспольскай сотні прыгадваюцца ў спісе казакаў, якія 17 лютага 1732 г. 

склалі прысягу на вернасць расійскай імператрыцы Ганне Іаанаўне: Расійскі дзяржаўны 

гістарычны архіў (РГАДА). Ф. 248, воп. 104, спр. 8250; Мякишев  В. Кириллические 

издания... С. 222. 
4  Іван Мазепа (1637–1709) – гетман Войска Запарожскага Левабярэжнай (з 1687), а 

1704 г. усёй Падняпроўскай Украніы. 
5 Так у тэксце. Магчыма, мелася на ўвазе: “Генеральными”. 
6  Васіль Качубей (1640–1708) – генеральны пісар (1687–1699) і генеральны суддзя 

(1699–1708) Войска Запарожскага. 
7  Асобы з найбліжэйшага атачэння гетмана Мазепы фігуруюць у спісах ураднікаў 

адміністрацыі Гетманшчыны: Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та 

прибічники. К.: КМ Академія, 2004. С. 554–555; Мякишев В. Кириллические издания... 

С. 223. 
8 Маецца на ўвазе: “ори(г)инал”. 
9  Трафім Вакуловіч – значковы таварыш (ганаровае званне) Пераяслаўскага палка 

(1726–1732): Кривошея  В.В., Кривошея  І.І., Кривошея  О.В. Неурядова старшина 

Гетьманщини. К.: Стилос, 2009. С. 57; Мякишев  В. Кириллические издания... С. 223. 
10  У 1725 г. Іосіф Дадзінскі фігураваў як пісар Другой палкавой сотні Нежынскага 

палка: Личный состав малороссийской козацкой старшины в 1725 г. ... С. 16. 
11 Літара “ѣ” перадаецца паводле ўкраінскай традыцыі праз “і”. У XVIII ст. вядомы 

нашчадкі (ці сваякі) Іосіфа Дадзінскага, прозвішча якіх ва ўкраінскай літаратуры 

замацаванае менавіта ў такой форме: Кривошея  В.В., Кривошея  І.І., Кривошея  О.В. 

Неурядова старшина Гетьманщини... С. 101. 
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На с. 39 на заканчэнні друкаванага рэестру змешчаны тут калафон (у 

выглядзе трохкутніка) абрамляюць два запісы: “Конец Реестра”; “Koniec 

Reiestru Statuta”. 

Тэкст Статута заканчваецца на двух аркушах спісам выяўленых 

памылак друку: “ωмылъки которыи траθилисӕ въ дрүкү”. У адпаведнасці з 

гэтым спісам у друкаваным тэксце ўсе памылкі былі выпраўлены запісамі 

чарнілам1. Апроч таго, па ўсяму тэксту Статута на палях кнігі маюцца 

паметы, выкананыя кірылічным скорапісам і па-польску. 

На адвароце апошняга аркуша ніжэй спісу памылак маецца запіс (у 

ніжняй траціне аркуша): “Року а҂х͡ми (1648) м(е)с(̃е)ца марца ͡к (20)2 днӕ / 

точылась справа моӕ с Коробомъ / мещаниномъ места Его Коро/левъское 

Милости Мозырского. /” Ніжэй з водступам управа іншым (святлейшы) 

атрамантам і іншым (больш тоўсты пяром) прадублявана: “Року а҂х͡ми / 

м(есе)͡ца марца ͡к (20) д͡нӕ / точылась справа моӕ / с Коробомъ 

мещанином / мозырскимъ. /” 

Як ужо адзначалася, рыжскі асобнік уяўляе сабой канвалют – да кнігі 

Статута прымацаванае выданне Трыбуналу ВКЛ, апублікаванага ў 1586 г. 

(Іл. 2). Падобная практыка сумеснага захоўвання гэтых двух прававых 

дакументаў была ўласцівай для ВКЛ у XVII–XVIII стст.3 

На аркушы перад форзацам (ніжняя дошка пераплёту) маюцца 

кірылічныя надпісы. Уверсе старонкі: “Раздѣла 9 артикулу 26 № раздѣле-

ному / имѣнью нѣ м[аетъ] давности.” Ніжэй, у верхняй палове аркуша: 

“Раздѣ:(ла) 5 ар(тикулу): 10: разд4 / Раздѣла 4 ар:(тикулу) 65 у верху позву 

ничего при/вносит не позволено.” 

Раздзел 9 мае назву «О подкоморых в поветех и о правах земленых, о 

границазх и о межах», а артыкул 26 у ім адпаведна: “О именье нероздель-

ное межы братьею або близскими». Артыкул 10 Раздзела 5 “О праве посагу 

и о вене” рэгламентуе сямейна-спадчынныя адносіны: «Хто бы з двема або 

трема жонами дети мелъ». У Раздзеле 4 «О судьях и о судех» артыкул 65 

прысвечаны працэдуры позвы ў суд. Як бачым, цікавасць карыстальнікаў 

Статута найбольш прыцягвалі справы зямельныя і спадчынныя справы, а 

таксама працэдурныя пытанні судовых працэсаў. 

Заканчваючы кадыкалагічнае апісанне гэтага кніжнага помніка, трэба 

некалькі словаў сказаць і пра тыя гістарычна-юрыдычныя высновы, якія 

можна зрабіць, зыходзячы з вывучэння рыжскага асобніка Статута 1588 г. 

Украінскія гісторыкі і гісторыкі права ўжо адзначалі, што нават пасля 

Люблінскай уніі 1569 г. ва ўкраінскіх ваяводствах, інкарпараваных у склад 

Кароны Польскай, дзейсным засталося права ВКЛ. Статут ВКЛ 1588 г., 

пераважна ў польскамоўнай рэдакцыі 1614 г., быў галоўным пісьмовым 

                                           
1 Мякишев  В. Кириллические издания... С. 224. 
2 Паводле Мякішава (Мякишев  В. Кириллические издания... С. 224): “марта 16”. 
3 Гісторыя беларускай кнігі. Т. 1. Нікалаеў  М.В. Кніжная культура Вялікага Княства 

Літоўскага. Мінск: БелЭн, 2009. С. 154. 
4 Перакрэслена ў тэксце. 
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зводам дзейнага права ва Украіне да 1840 г. 1  (да поўнай адмены яго 

дзеяння расійскай адміністрацыяй). Ва ўкраінскіх ваяводствах гэты Статут 

атрымаў назву Валынскага і разам з іншымі крыніцамі заставаўся 

нязменнай юрыдычнай базаю мясцовага права2. Рыжскі асобнік Статута 

1588 г. ілюструе, напрыклад, што ў 1648 г. ён мог выкарыстоўвацца ў 

якасці прававой нормы ў судовым працэсе ўладальніка асобніка з 

мазырскім мешчанінам Корабам. 

Якім чынам гэты асобнік Статута трапіў у рыжскія зборы, на дадзены 

момант дакладна вызначыць не ўяўляецца магчымым. Але рыжскі асобнік 

Статута 1588 г. сведчыць, што гэты кодэкс працягваў функцыянаваць на 

Левабярэжнай Украіне і ў другой палове XVII – XVIII стст., калі паводле 

Пераяслаўскай дамовы (рады) 1654 г. Войска Запарожскае прыняла 

пратэктарат Расійскай дзяржавы. Прынамсі, Статут функцыянаваў у 

асяроддзі казацкай старшыны, пра што кажуць уладальніцкія запісы і 

маргіналіі. 

 

 

Дучыц Л.У. , кандыдат гістарычных навук 

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 

НАН Беларуси (Мінск, Беларусь) 

ДА ПЫТАННЯ АБ ГАЙНЕНСКІХ “РАДАВІТЫХ ЛІТОЎЦАХ” 

Вялікі князь літоўскі Ягайла 22 лютага 1387 г. выдаў дэкрэт, дзе 

гаварылася аб прымусовым хрышчэнні ў каталіцтва ўсіх “прыродных 

літоўцаў абодвух палоў” і аб узвядзенні касцёлаў у Вілкаміры, Майшаголе, 

Немчанах, Медніках, Крэве, Абольцах і Гайне [63, с. 177; 11, с. 153; 88, s. 

75; 78, s. 147–158]. На латыні гэта гучала так: “Fundat insuper septem 

paroehiales ecclesias in locis opportunis et necessaries, videlicet in Volkomaria, 

Miszohola, Nyemczani, Myedniki, Krewa, Obolcze et Hayna; item praebendam 

Sancti Martini in castro Vilnensi altiori; et tam ecclesiis parochialibus praedictis, 

quam praebendae Sacti Martini bona dotalia inscribit et…”[72, s. 469]. Далей, у 

перакладзе Ю. Туронка ва ўказе гаварылася: “... Жадаючы ў краях нашых 

літоўскіх і рускіх таксама веру каталіцкую памножыць са згоды і дазволу 

братоў нашых наймілейшых, князёў і ўсёй шляхты зямлі літоўскай, 

пастанавілі мы, загадалі і нават пакляліся, заручыліся мы і пры краненьні 

сьвятых таямніц прысягнулі, усіх радавітых літоўцаў абоіх палоў, 

усялякага стану, паклікання і ступені, што жывуць у дзяржавах нашых 

літоўскіх і рускіх, да каталіцкай веры і паслушэнства сьвятому рымскаму 

касцёлу схіліць, уцягнуць, заклікаць і нават зьняволіць да якога вызнання 

яны не належалі...”. Абавязак прыняцця хросту ў лацінскім абрадзе 

                                           
1  Шекера  И. М. Литовские Статуты и правовое положение крестьян Украины в 

XVI в. // Первый Литовский Статут 1529 г. – Вильнюс: Мин-во высш. и вред. спец. об-

разования Лит ССР, 1982. – С. 113. 
2 Москвич Л. Г. Литовские Статуты в украинской советской историографии // там же 

– С. 137. 
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