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Артыкул прысвечаны даследаванню праблемы структурных складаючых асобнага 
тыпу дакументаў – глейтаў. На падставе рэгестраў, якія захаваліся ў кнігах Метрыкі 
Вялікага Княства Літоўскага, аўтар аднаўляе канцылярскі фармуляр гэтых дакументаў, 
аналізуе асаблівасці справаводства і раскрывае спецыфіку глейтаў, што выдаваліся ды-
пламатам розных дзяржаў.
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The article is devoted the problem of investigation of gleits structural components, which 
are a particular type of diplomatic documents. On the basis of the register surviving in the Metric 
books of the Grand Duchy of Lithuania, the author reconstructs the clerical form of the docu-
ments, analyzes the features of proceedings and reveals specifics of the gleits, issued to diplomats 
from different countries.
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Сярод сукупнасці пісьмовай дакументацыі, якая выдавалася канцыля-
рыяй вялікага князя літоўскага, навукоўцы вылучаюць розныя віды, тыпы і 
групы дакументаў: у адпаведнасці з мовай, адрасатам, мэтай выдання і г. д. 
Некаторыя з іх, напрыклад тэстаменты, добра вывучаны, але большасць 
патрабуе вялікай даследчыцкай працы. Да катэгорыі такіх малавывучаных 
відаў дакументаў адносяцца глейты. У абагуленым выглядзе пад глейтамі 
звычайна разумеюць дакументы, якія абаранялі асобу, што ў выніку розных 
абставін трапляла пад пагрозу судовага пакарання або ўвогуле па-за дзеянне 
законаў, у тым ліку і замежных дыпламатаў.

На сённяшні момант у нашым распараджэнні няма ўласна дыпламатыч-
ных глейтаў. Каб аднавіць спецыфіку існавання і функцыянавання такога 
тыпу дакументаў у межах прававой, дыпламатычнай і пісьмовай культу-
ры Вялікага Княства Літоўскага, прыходзіцца карыстацца другаснымі 
крыніцамі. Таму магчымасці рэканструкцыі фармуляра такога тыпу 
дакументаў абмяжоўваюцца спецыфікай матэрыялаў Метрыкі Вялікага 
Княства Літоўскага. Фактычна ў ёй адлюстроўваліся не ўласна дакументы, 
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а скарочаны пераказ іх зместу, так званыя рэгестры. Арыгіналы дакументаў 
звычайна выдаваліся на рукі ўпаўнаважаным на тое асобам. З гэтай пры-
чыны няма магчымасці высветліць, на якім матэрыяле яны ствараліся, іх 
памер і паходжанне, стылістычныя асаблівасці афармлення тэксту і г. д. 
Магчыма, некаторыя арыгінальныя глейты, асабліва гэта датычыцца ды-
пламатычных ахоўных грамат, захоўваюцца ў замежных архівах. Найбольш 
перспектыўнымі ў гэтым плане ўяўляюцца фондасховішчы  Расійскага 
дзяржаўнага архіва старажытных актаў (РГАДА) у Маскве і калекцыя 
крымскіх дакументаў у музеі палаца Тапкапы (Topkapı) у Стамбуле, бо 
менавіта там канцэнтруюцца дыпламатычныя дакументы Крымскага хан-
ства і Вялікага Княства Маскоўскага. 

Ніжэй паспрабуем часткова рэканструяваць фармуляр глейтаў і раскрыць 
асаблівасці іх выкарыстання на падставе тых матэрыялаў і магчымасцяў, 
якія прапануюць рэгестры Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Пры 
гэтым мы ўяўляем, што вынікі падобнага фармулярнага аналізу a priori 
з’яўляюцца непаўнавартаснымі. Па-першае, кнігі Метрыкі ўтрымоўваюць 
у асноўным рэгестры або спісы дыпламатычных глейтаў. Крымінальныя 
глейты і жалезныя лісты ўзгадваюцца значна радзей. Па-другое, няма 
магчымасці рэальна ўявіць аб’ём дакумента, таму адсутнасць або значнае 
скарачэнне асобных раздзелаў фармуляра можа сведчыць як пра асаблівасці 
дадзенага тыпу дакументацыі, так і пра свядомае рэдагаванне зместу даку-
мента пісарамі канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага, якія заносілі глей-
ты ў кнігі Метрыкі. 

У адпаведнасці з класічнай схемай1 [1] умоўны (трэба разумець – 
ідэальны) фармуляр сярэднявечных дакументаў падзяляўся на тры сама-
стойныя  раздзелы: пачатковы пратакол, асноўная частка і канчатковы пра-
такол, або эсхатакол, кожная з якіх, у сваю чаргу, падзялялася на сэнсавыя 
падпараграфы. 

Так, стандартны пачатковы пратакол павінен пачынацца інвакацыяй – 
прысвячэннем вышэйшым  сілам або гаспадару. Але ні ў адным з адлю-
страваных у Метрыцы глейтаў інвакацыі няма. Трэба заўважыць, што даку-
менты гэтага комплексу крыніц практычна не ўтрымоўваюць інвакацыі, але 
вядома, што яна прысутнічала ў дакументальнай культуры Вялікага Княства 
Літоўскага і перадавалася прыблізна так: «Во имя Бога Отца и Сына и Духа 
Светого», «Во имя Боже станся Воля Твоя, Сотворытеля нашого», «Во 
имя Отъца Сына и Светого Духа, Светое Живоначалное Нерозьделимое 
Троицы. Аминь»2.

За інвакацыяй звычайна ідзе інцітуляцыя – указанне на асобу, ад імя 
якой выдаваўся дакумент. Гэты падраздзел заўсёды прысутнічае ў глей-
тах з Метрыкі. Прычым падобныя дакументы выдаваліся выключна ад імя 

1 Пры аналізе фармуляра глейтаў мы абапіраліся на ўмоўны пратакол і методыку, пра-
панаваную ў працах В. М. Медушэўскай.

2 Інвакацыі прыводзяцца паводле  тэкстаў тэстаментаў.
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вялікага князя літоўскага, але гэтае імя перадавалася па-рознаму. Напры-
клад, інцітуляцыі ў глейтах ад імя вялікага князя літоўскага Жыгімонта I 
Старога і ад яго наступніка Жыгімонта Аўгуста, змешчаных у Метрыцы, пе-
радаюцца як вельмі сціслай формай: «Жыкгимонт» або «Жыкгимонтъ ect.» 
[5, с. 481], так і разгорнутай: «Жыкгимонт Август Божъю милостью король 
польскии, великии княз литовъскии, рускии, прускии, жомоитьскии, мазо-
вецкии и инныхъ ect.» [5, с. 122] або «от Жикгимонта, Божю милостью ко-
роля полъского и великого князя литовского, руского, княжати пруского, жо-
моитъского и иныхъ» [8, с. 308]. Можна меркаваць, што ў арыгіналах, з якіх 
непасрэдна рабіліся запісы ў Метрыку, інвакацыя перадавалася поўным ты-
тулам вялікага князя, асабліва гэта датычыцца пасольскіх глейтаў і глейтаў 
для «бежанцаў». Цяжка ўявіць, каб рэдуцыраваная форма «Жыкгимонт» 
магла выкарыстоўвацца ў адносінах з Маскоўскай дзяржавай, з якой вяліся 
бясконцыя спрэчкі не толькі за тэрыторыю, але і за адпаведную тытулатуру.

Наступны падраздзел пачатковага пратакола традыцыйнага фармуля-
ра – інскрыпцыя, альбо ўказанне на асобу, якой адрасаваўся дакумент. Ён 
таксама прысутнічаў у разглядаемых намі дакументах, але адзінай формы, 
відаць, не меў. Відавочным адрасатам глейта, калі зыходзіць з яго функцы-
янальнага прызначэння, былі мясцовыя органы ўлады Вялікага Княства 
Літоўскага, якія забяспечвалі законнасць. Таму найчасцей інвакацыя ў глей-
тах выглядае наступным чынам: «Княземъ нашымъ, паномъ и воеводамъ, 
и старостам, и наместникомъ нашим и тивуном, и всимъ заказникомъ по 
нашому господаръству, по Великому Князству Литовскому» [6, с. 201]. 
Сустракаецца і больш разгорнутая варыяцыя папярэдняй формулы, якая 
ўключае таксама землеўласнікаў і іх службоўцаў: «Княземъ, паномъ, во-
еводамъ, старостамъ, кнегинямъ, панямъ, державцамъ, вдовамъ, бояромъ 
и двораном нашымъ, воитомъ, бурмистромъ, радцамъ и всим врадником 
нашим господаръскимъ и князскимъ, паньскимъ и духовныхъ, по паньству 
нашому Великому Князству Литоъвскому» [5, с. 482]. 

Як ужо адзначалася, глейты выдаваліся, каб абараніць інтарэсы, а ча-
ста і жыццё асобы, якая па розных прычынах не абаранялася нормамі 
заканадаўства Вялікага Княства Літоўскага. Таму іх адрасатамі маглі быць 
усе, хто меў фактычную магчымасць парушыць засцерагальную сілу дадзе-
нага дакумента. Існавалі і неперсаніфікаваныя варыянты такой пашыранай 
формулы: «Ознаимуемъ симъ листомъ нашимъ всимъ посполите и кожному 
зособна,…» [5, с. 481] або «Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, хто 
на его посмотрить або чтучи вслышить, нинешнимъ и напотомъ будучимъ, 
кому будетъ потребъ того ведати» [8, с. 350]. Ім блізкі па сэнсе неканкрэ-
тызаваны варыянт: «Даемъ ведати симъ нашимъ листомъ» [8, с. 498], які 
адлюстроўвае максімальны ўзровень абагульнення адрасата. 

У выключных выпадках у інскрыпцыі пазначалася імя асобы, якая 
абаранялася глейтам, гэта значыць фактычнага ўтрымальніка дакумента. 
Такі выпадак меў месца, напрыклад, з глейтам сына Менглі-Гірэя, у якім 
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інскрыпцыя выглядае наступным чынам: «Сыну нашему Ахмат Кгиреи 
солътану» [8, с. 308]. 

Пачатковы варыянт завяршаецца салютацыяй, або прывітаннем. Але 
знайсці хаця б нейкія сведчанні пра яе існаванне ў фармуляры глейтаў нам 
не ўдалося. 

Асноўная частка фармуляра традыцыйна пачынаецца арэнгай. Гэта 
своеасаблівая прэамбула, у якой раскрываюцца мэты стварэння дакумента. 
У глейтах, якія захаваліся ў кнігах Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, 
арэнга займае дастаткова вялікую частку дакумента. Часам дзякуючы раз-
горнутаму віду гэтага падраздзела магчыма аднавіць перадгісторыю ства-
рэння глейта, рэканструяваць этапы яго падрыхтоўкі, а таксама даведацца 
пра самыя нечаканыя падрабязнасці адносна абставін і асоб, з ім звязаных. 
У глейтах, што выдаваліся паслам, арэнга апавядае, хто і з якой нагоды 
прасіў аб выдачы дадзенага дакумента, праз якога пасла перадавалася гэтая 
просьба і калі гэта мела месца (у дыпламатычных глейтах). У такім выпад-
ку дэтальнае апавяданне  дазваляе правесці гістарычную рэканструкцыю 
пасольскіх ітэнерарыяў, асобных аспектаў дыпламатычнага цырыманіяла 
або закрыць фактычныя лакуны ў нашых уяўленнях пра знешнюю палітыку 
і міждзяржаўныя стасункі  Вялікага Княства Літоўскага.

Напрыклад, малдаўскія гаспадары рэгулярна прасілі дакументы на пра-
езд сваіх дыпламатычных місій у Вялікае Княства Маскоўскае. Той факт, 
што ініцыятыва зыходзіла ад малдаўскага боку, педантычна адзначаўся: 
«Тыми разы прысылал и писал к намъ Штефанъ, воевода, иж хочет по-
слов своих послати до брата и чстя нашого, до великого князя Ивана Васи-
льевича, а до свайго свата. И писалъ, и всказалъ к намъ, просечы и жадая 
насъ, абыхмо тых его послов казали через нашы земли доброволне пропу-
стити» [6, с. 202]. Гэта было вельмі важна не толькі з пункту гле джання 
цырыманіяльнай культуры або дыпламатычнага пратакола, але і з-за прак-
тычных патрэб. Пераказ перадумоў стварэння глейта дазваляў любому 
прадстаўніку законнай улады ў Вялікім Княстве Літоўскім хутка зарыен-
тавацца ў сітуацыі, ацаніць магчымую рызыку: як у адносінах да чалавека, 
указанага ў глейце, так і тую, што магла зыходзіць ад такой асобы. 

Асноўная частка пратакола ў ідэальным варыянце павінна працягвац-
ца прамульгацыяй – перадпаведамленнем пра сутнасць дакумента. Але, па 
факту, у метрыканскіх рэгестрах прамульгацыя папярэднічае тэксту глейта, 
як бы падмяняе сабой назву дакумента. Звычайна яна выглядае наступным 
чынам: «Листъ кглеитовныи татарыну послу цара перекопъского Дербишу 
Магметъ мурзе Булъгаковичу, ижъ вольно ему и братьи его двумъ прыехав-
шы з Орды перемешкивати в здешнемъ паньстве» [5, с. 122]. Сустракаюцца 
дастаткова разгорнутыя і змястоўныя прамульгацыі: «Листъ кглеитовныи 
козакомъ черкаскимъ, тымъ, которые до Москвы збегли, на беспечное зас 
зверненье» [5, с. 332] або «Ліст <…> на дозволенье прыити беспечне зъ 
земли Московское до здешнего паньства» [5, с. 483]. Але часам трапляюцца 
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і вельмі кароткія і сціслыя назвы-паведамленні: «Листъ кглеитовныи по-
слан з Берестья царевичом» [8, с.235 ], «Листъ опасныи послан до царевича 
Обрагимовичемъ Редъжипомъ» [8, с. 308], «Листъ железныи воиту оршан-
скому» [7, с. 115]. Можна выказаць меркаванне, што ў арыгіналах глейтаў   
прамульгацыя змяшчалася перад тэкстам дакумента і ўяўляла сабой пашы-
раную назву, бо тэксты некаторых прамульгацый з метрыканскіх рэгестраў 
утрымліваюць відавочныя сляды рэдагавання і скарачэння, як, напрыклад, 
у гэтым варыянце: «А то естъ листъ кглеитовъныи на пословъ воеводы во-
лоского ect.» [8, с. 525].

За арэнгай ідзе нарацыя – раздзел, у якім непасрэдна раскрываецца сут-
насць справы. Менавіта ў нарацыі перадаецца асноўнае сэнсавае напаўненне 
глейта як дакумента, што дазваляе свабоднае перамяшчэнне асобам з ня-
вызначаным прававым статусам (замежнікам) або банітам. Гэтае семантыч-
нае значэнне перадаецца праз устойлівыя словазлучэнні: «путь им чист», 
«доброволне отъехати», «добровольно приехати». Метрычныя рэгестры 
адлюстроўваюць розныя падыходы да перадачы нарацый у дыпламатыч-
ных глейтах. Сустракаюцца вельмі кароткія, сухія формулы, якія мала што 
дадаюць да нашых уяўленняў пра дыпламатычны пратакол і міжнародныя 
адносіны. Кароткая нарацыя выглядае наступным чынам: «черес наши зем-
ли, и зася назад <…> пропустити без жадное зачепки». Найчасцей карот-
кая формула выкарыстоўвалася ў ардынарных сітуацыях, у мірныя часы, 
калі прыезд або праезд замежных пасольскіх місій па тэрыторіі Вялікага 
Княства Літоўскага не выклікаў ніякіх пытанняў. Часам у такіх выпадках 
вялікі князь літоўскі ўказваў, што для прыезду пасольстваў ахоўныя гра-
маты залішнія, дастаткова ўзаемных  дамоўленасцяў, а найлепшы гарант 
бяспекі – царскае або княжацкае слова. Але ў асобных выпадках сустра-
каюцца вельмі падрабязныя нарацыі, у якіх указвалася ўсё: максімальная 
колькасць людзей у пасольскім атрадзе, іх этнічная (дзяржаўная) прыналеж-
насць, ці могуць быць пры пасольскім атрадзе купцы, шлях, па якім на-
лежыць рухацца, хто з прыставаў і ў якой колькасці мусіць суправаджаць 
пасольства і г. д. Прыкладам падрабязнай нарацыі можа быць наступны 
ўрывак з глейта малдаўскім паслам: «Ино мы на его жеданье то вчинили. 
Прыказуемъ вамъ, которыхъ онъ пословъ своихъ пошлёт до великого князя 
Ивана Василевича, штобы есте тых его пословъ и з ихъ слугами добровол-
не пропускали по нашому господаръству, по Великому Князству Литовъ-
скому, почонъшы отъ границы, от Браславля, тою дорогою на Велницу, 
на Корец, на Дубровицу, на Пинескъ, на Повницу московъское. И зася от 
великого князя Ивана Васильевича тых его пословъ и з ихъ слугами, абы 
тежъ добровольно есте их пропускали через нашо панство тою ж дорогою 
ажъ и до границы волоское. А маеть онъ с тыми своими послы послати 
люди слугъ паръсунами только сорокъ, а большы бы не было, и теж, абы 
ихъ люди с чужихъ земель межы его людеи, межы волохъ, абы не было. 
И тежъ нашого дворанина прыставомъ дали есмо тымъ его посломъ. Ма-
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еть онъ с тыми его послы ехати через нашо панъство до границы московъ-
ское и зася от границы московъское тою ж дорогою до волоское грани-
цы» [6, с. 202]. Натуральна, што такія тэксты больш інфарматыўныя. Але 
і сустракаюцца яны надзвычай рэдка. У дадзеным выпадку абмежаванні, 
накладзеныя на малдаўскае пасольства, тлумачацца магчымасцю шпіянажа 
з боку дыпламатаў малдаўскага гаспадара або з боку турак, якія імаверна 
маглі знаходзіцца ў складзе пасольскага атрада. Часцей за ўсё сустракаюцца 
нейкія прамежкавыя варыянты. Напрыклад, у адносінах да бежанцаў, якім 
выдаваўся глейт, стандартная нарацыя магла выглядаць наступным чынам: 
«Мы за чоломъбитемъ его то учынили и до паньства нашого перемешки-
вати пры нас господары и на дворе нашомъ дозволили. Кды они, не давшы 
прычыны зъ себе ку неласце господара своего, прыехати в паньство наше 
всхочуть, то в чомъ ни от кого гамованы и задержываны быти нигде не 
мають. Але добровольне на двор и до двереи нашыхъ прыпушчоны будуть, 
какъ то слуги добрые брата нашого и нашы спольные» [5, с. 122]. 

За нарацыяй у ідэальным варыянце павінна ісці дыспазіцыя – раздзел,  
у якім адлюстроўваюцца прапановы і пытанні. Матэрыял, які захаваўся 
і па якім мы спрабуем правесці рэканструкцыю фармуляра глейта, не 
дазваляе дакладна аддзяліць дыспазіцыю ад нарацыі. У рэдкіх выпадках 
можна прасачыць нейкую варыятыўнасць у алгарытме дзеянняў, запра-
грамаваных глейтам. У асноўным тэкст падобных дакументаў насіў жор-
стка дэтэрмінаваны характар, як у гэтым выпадку: «И кгды тые подда-
ные наши менованые и товариши их до паньства нашого пришедшы пры 
котором замъку або месте, хто с них мешкати усхочеть, приказуемъ 
вамъ, ажбы есте того имъ не забороняли и трудности никоторое не 
чинили и водлуг сего росказанья и листу нашого в томъ ся к нимъ за-
ховали конечно» [5, с. 482]. Магчыма, падобную канстатацыю абавязкаў 
і паўнамоцтваў асобы, пазначанай у глейце, у пэўнай ступені можна 
лічыць дыспазіцыяй.

Наступны раздзел асноўнай часткі пратакола, у якім адзначалася заба-
рона на парушэнне ўмоў дакумента, называецца санкцыяй. У фармуляры 
глейта нам не ўдалося выявіць слядоў санкцыі. Можна меркаваць, што асоб-
нае вылучэнне падобнага раздзела ў тэксце глейта было залішнім. Пара-
граф пра парушэнне ўмоў вялікакняжацкага глейта, так званае «згвалто-
вание глейта», утрымліваюць Статуты Вялікага Княства Літоўскага 1566 
і 1588 гг. Больш за тое, гэта прававая норма з’яўлялася не толькі агульнавя-
домай, але і ў пэўнай ступені ўзорнай. У вялікакняжацкім прывілеі аднос-
на судовай сістэмы ёсць артыкул, прысвечаны замаху на жыццё і здароўе 
суддзяў: «Естъли бы тежъ хто торгнулъ ся рукою на судю а вдарылъ або 
ранилъ в томъ часе роки суд стоить и перед часомъ, альбо по судехъ, та-
кии будеть повиненъ утерпети яко статутъ объмовляеть, якобы кглеитъ 
нашъ згвалтилъ» [5, с. 165]. Паводле гэтага дакумента асоба суддзі ў пра-
вавым статусе прыроўнівалася да вялікакняжацкага глейта, а не наадварот. 
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Такім чынам, згвалтаванне глейта з’яўляецца больш цяжкім злачынствам, 
чым просты крымінальны ўчынак, што караўся навязкам і галаўшчызнай. 
Асаблівае значэнне глейта пацвярджаецца фактам размяшчэння параграфа 
аб згвалтаванні глейта ў першым раздзеле Статутаў 1566 і 1588 гг. пад наз-
вай «О персоне нашой господарской» [2, с. 48]. 

Завяршаецца асноўная частка фармуляра дакумента карабарацыяй. 
Гэты раздзел утрымліваў запісы аб зацвярджэнні дакумента, а таксама 
подпіс і пячатку. Вельмі часта, карабарацыя глейтаў або пачынаецца з фор-
мулы «дали сес нашъ листъ кглеитовныи», або яе ўтрымлівае. Адпавед-
на, тут можа прысутнічаць імя рэальнага глейтатрымальніка. Напрыклад, 
у гэтым выпадку: «И на то князю Дмитру Вишневецкому дали сес нашъ 
листъ кглеитовныи  з нашою печатью» [5, с. 482], калі насуперак арты-
кулам Статута глейт атрымаў князь Дзмітрый Вішнявецкі, які ў 1558 г., 
напачатку Лівонскай вайны, перайшоў на службу да маскоўскага цара 
Івана IV. Ахоўныя граматы беглым злачынцам выдаваліся толькі ў тым вы-
падку, калі яны беглі ў нейтральныя краіны, а здраднікам глейты наогул не 
выдаваліся. Асоба глейтатрымальніка ўказана і ў наступным выпадку, калі 
глейт атрымаў сын хана Мухамад-Гірэя царэвіч Казы Гірэй: «А на правду 
тыхъ вышеи мененыхъ речеи и тотъ лист нашъ опасныи з нашою печатю 
сыну брата нашого Магъметъ Кгирия, царя, Казы Кгиреи солътану даем»  
[8, с. 350]. Відавочна, што глейт зацвярджаўся ўласным подпісам вялікага 
князя, хоць прамых згадак пра гэта ў метрычных рэгестрах няма. Да глей-
та таксама прыкладалася вялікакняжацкая пячатка. Гэты факт спецыяльна 
адзначаўся ў тэксце дакумента такім чынам: «И печатъ есьмя свою къ сему 
листу велели прыложыти» [8, с. 498], «И на то есмо им дали сесь нашъ 
листъ з нашою печатью» [8, с. 235]. Часам нават указвалася, якая менавіта 
была пячатка. Асабліва форма і від пячаткі былі важнымі пры стасунках 
з татарскімі ханствамі. 

Як слушна адзначыў у сваёй працы «Манеты, пячаткі і гербы ў сіс-
тэме  сімволікі ўлады Ягелонаў» польскі даследчык Зянон Пех, «неаб-
ходна памятаць пра асаблівую ролю пячаткі як сродку, што служыць 
распаўсюджванню сімвалаў улады» [9, с. 43]. Але ўяўленні пра тое, як 
гэтая сімвалічная сістэма павінна выглядаць, у Вялікім Княстве Літоўскім 
і татарскіх дзяржавах, прыналежных мусульманскаму свету, вельмі моцна 
адрозніваліся. Для перадачы ўладных паўнамоцтваў пячаткі або яе статусу 
ў Вялікім Княстве Літоўскім у XV–XVI cтст., згодна з заходнееўрапейскай 
традыцыяй, у асноўным выкарыстоўваліся такія сродкі, як сімвалічныя 
выявы і пабудова з іх адпаведнай кампазіцыі. Колер, форма і размяшчэн-
не пячаткі неслі ў сабе значна меншую сэнсавую нагрузку. Сімвалічнае 
значэнне пячатак у мусульманскіх дзяржавах, такіх як Крымскае ханства 
або Асманская імперыя, перадавалася іншым шляхам: праз колер, форму 
і надпісы. Дамінаванне менавіта такіх сродкаў адбылося з-за забароны на 
выявы жывых істот у ісламе. Так, легітымацыя крымскіх дакументаў часоў 
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першых Гірэяў часцей за ўсё ўключала ў сябе так званы «нішан» (або «там-
га») – квадратную пячатку, аздобленую куфічнымі надпісамі, традыцыя вы-
карыстання якой узыходзіць да мангольскіх часоў. Адбітак нішана рабіўся 
рознакаляровым тлушчам: залатым, чырвоным або сінім. Адрозніваліся 
пячаткі і памерамі. Ад гэтага залежыў статус пячаткі і дакумента ў цэ-
лым. Важныя міжнародныя дамовы і ханскія ярлыкі зацвярджаліся за-
латым нішанам, а шараговыя пасланні – малым сінім [4, с. 80]. Віслыя 
пячаткі, якія ў цюркскай традыцыі называліся «байса», у крымскай даку-
ментальнай культуры сустракаюцца дастаткова позна – толькі ў XVII ст. 
Але цікава, што за манголамі байса ўяўляла сабой вялікую таблічку, якая 
выконвала функцыі пасольскага глейта [4, с. 81–82]. У пэўнай ступені па-
сольская служба Вялікага Княства Літоўскага мусіла ўлічваць спецыфіку 
дыпламатычнай сімвалічнай «мовы» сваіх татарскіх контрагентаў. Магчы-
ма, менавіта з гэтым звязаны ўказанні на месца і колер вялікакняжацкай 
пячаткі ў дыпламатычнай перапісцы адносна глейтаў. Напрыклад, у яр-
лыку крымскага хана Менглі-Гірэя між іншым утрымліваецца просьба 
прыслаць глейт для яго паслоў менавіта з чырвонай пячаткай: «А которыи 
там до васъ поедут, и вы бы с тым опасныи листъ дали подъ черлёною 
печатю…» [8, с. 152]. А ў рэгестры глейта вялікага князя падкрэсліваюцца 
форма і месца размяшчэння пячаткі: «И на то дали есмо тобе, сыну на-
шему, сес нашъ листъ присяжныи подъ нашею завесистою печатю» [8, 
с. 308] (сувязі паміж віслай пячаткай і мангольскім глейтам-байсой напро-
шваюцца самі сабой). Той факт, што апісанне пячатак у рэгестрах сустра-
каецца рэдка, не можа сведчыць пра іх другараднасць. Пячаткі з’яўляюцца 
выразным і красамоўным сродкам дыпламатычнай «мовы», але іх харак-
тар – візуальнай і матэрыяльнай крыніцы інфармацыі – не прадугледжваў 
шырокага іх адлюстравання непасрэдна ў тэксце дакумента.

Канчатковы пратакол, або эсхатакол, у глейтах складаецца толькі з адна-
го раздзела – датума, у якім прапісваліся дата і месца напісання дакумента. 
Найчасцей датум у той ці іншай ступені адлюстраваны ў метрыканскіх рэ-
гестрах. Вельмі часта сустракаецца ўказанне на месца стварэння дакумента, 
часам без указання даты: «Писанъ в Мальборку» [5, с. 122]. Дата запісвалася 
ў адпаведнасці з пісьмовай традыцыяй Вялікага Княства Літоўскага. 
У XV ст. для дакументаў, створаных у «рускім» аддзеле канцылярыі вялікага 
князя літоўскага, было характэрна датаванне дакумента ў адпаведнасці 
з традыцыяй індыктаў (пятнаццацігадовы цыкл), які выкарыстоўваўся 
ў Еўропе, як у Заходняй, так і ва Усходняй, для летазлічэння. У дыплама-
тычных дакументах з Маскоўскай дзяржавай і татарскімі ханствамі індыкты 
выкарыстоўваліся значна даўжэй – да сярэдзіны XVI ст. Прывядзём некалькі 
прыкладаў датавання глейтаў у адпаведнасці з індыктамі: «Писан у Вильни, 
июнь 18 ден, индиктъ 1» [6, с. 202], «Писан в Берестьи, августъ 26 ден, 
индиктъ 14 etc.» [8, с. 236], «Писан у Вильни июня 22, индикт 2» [8, с. 308], 
«Писан у Вилни сентября 10 день, индикт 5» [8, с. 35]. А вось глейт для 
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«маскоўскіх» перабежчыкаў, выдадзены падчас Інфлянцкай вайны, ужо да-
таваны ў адпаведнасці з юліянскім календаром ад нараджэння Хрыстова: 
«Писан у Рудниках лета Божего нароженья 1561 месеца сентебра 5 день» 
[5, с. 482].

Звычайна эсхатакол завяршаецца апрэкацыяй – своеасаблівым заклю-
чэннем-добрапажаданнем. Але яго ў фармулярах глейтаў Вялікага Княства 
Літоўскага выявіць не ўдалося.

Такім чынам, нягледзячы на значны недахоп уласна дыпламатычных 
глейтаў, сённяшні стан захавання рэгестраў Метрыкі Вялікага Княства 
Літоўскага дазваляе ў агульных рысах аднавіць канцылярскі фармуляр, 
у адпаведнасці з якім ствараліся падобныя дакументы.
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