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ЖАНРАВАЯ КЛАСІФІКАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ 

«КНІГІ ПЕРШАЙ СУДНЫХ СПРАЎ» МЕТРЫКІ ВКЛ 

Г. М. Нікіценка 

Пад паняццем «маўленчы жанр» маюць на ўвазе «адносна ўстойлівы 

тэматычны, кампазіцыйны і стылістычны тып выказванняў (тэкстаў)» [1, 

с. 352]. У «Вялікай энцыклапедыі ў 62 тамах» у артыкуле «Жанр» чытаем: 

«Для чытача ці гледача жанр – гэта правілы і нормы ўспрымання 

дадзенага твора, якія, як мяркуецца, вядомы ўсім з гісторыі, асабістага 

вопыту ці паўсядзѐннага побыту. Дакладна заяўлены жанр пазбаўляе 

аўтара неабходнасці лішні раз нагадваць пра правілы гульні, дае аўтару 

магчымасць свабодна існаваць у форме і выходзіць за яе межы, 

пераўзыходзячы чаканні гледачоў. Любы твор мастацтва – адначасова 

канкрэтызацыя жанру і адступленне ад яго, ѐн уяўляе ідэальную мадэль 

літаратурнай формы. Даследаванне твора на прадмет адпаведнасці форме 

і выхаду за яе межы, раскрывае яго арыгінальнасць» [2, с. 516]. Калі пры 

даследаванні, прачытанні сучаснага твора «вызначэнне жанру ўжо не 

зводзіцца да задачы класіфікацыі, але ўяўляе сабой ключ да разумення 

ўсяго твора з улікам існуючых нормаў і правіл» [2, с. 516], то пры 

вывучэнні гістарычнага твора пытанне жанравага вызначэння, наадварот, 

важнае якраз з пункту гледжання класіфікацыі. 

Даследаваннем старажытных актаў, увогуле, і іх жанравай 

класіфікацыяй, у прыватнасці, займаюцца і гісторыкі, і лінгвісты, 

разглядаючы адзін і той жа матэрыял пад розным вуглом, кладучы ў 

аснову класіфікацыі розныя крытэрыі. А. М. Качалкін трапна адзначыў, 

што «гісторыкаў цікавіць у першую чаргу справа, фактычны змест 

дакументаў. <…> Філолаг будуе сістэму маўленчых актаў. Яго цікавяць 

тыпы дакументаў як інварыянты ў іх адносінах да варыянтаў (асобных 

дакументаў)» [3, с. 13]. Даследчык адзначае, што «філалагічнае 

вызначэнне дакументнага жанру даецца па агульным значэнні асобнага 

класа справавых тэкстаў» [3, с. 14], і акрэслівае прыкметы дакументага 

жанру. Іх складаюць фармуляр, зместавая частка, імя (назва) 

дакументаў, стылеўтваральныя ўласцівасці [3, с. 5–6]. 

Крыніцай матэрыялу для нашага даследавання з‟явіліся дакументы 

«Кнігі судных спраў» Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, якая ў 

рэестры С. Л. Пташыцкага зарэгістравана пад першым нумарам і мае 

назву «Книга маршалковскаго суда Яна Миколаевича Радивила маршалка 

господарскаго и его судей, а съ 1514 г. его же какъ маршалка земскаго, 

совместно съ Юріемъ Ивановичемъ Илиничемъ маршалкомъ 

господарскимъ и съ судьями». Пры апублікаванні матэрыялаў Метрыкі 
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Імператарскай археаграфічнай камісіяй у Санкт-Пецярбургу ў 1903 г. яна 

была ўключана ў том І пад назвай «Кніга першая судных спраў». Гэтай 

больш кароткай назвай і будзем для зручнасці карыстацца. Кніга змяшчае 

ў сабе 385 дакументаў часавага дыяпазону 1510–1517 гг. У аснову 

пакладзена дзяленне кніг Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага 

Пецярбургскай археаграфічнай камісіяй 1835–1837 гг., якое, па сведчанні 

саміх выдаўцоў, «мала адпавядае сапраўднаму зместу» [4, с. V]. 

Па пытанні крытэрыяў класіфікацыі дакументаў можна адзначыць, 

што ў артыкуле «Аб жанравай класіфікацыі тэкстаў Метрыкі Вялікага 

Княства Літоўскага» Н. В. Паляшчук, аналізуючы вопыт даследавання 

старажытнага актавага матэрыялу гісторыкаў і філолагаў, прапануе 

класіфікаваць дакументы ў сукупнасці такіх жанраваўтваральных 

прыкмет тэкстаў дзелавога зместу, як «мэта стварэння, мадальнасць, 

саманазва, кампазіцыя». Аднак даследчыца ў гэтым жа артыкуле 

адзначае, што мэта стварэння «не можа быць дыферэнцыятарам», і ў 

такім выпадку «адрозніваем хутчэй не жанры, а ўзбуйненыя жанравыя 

сукупнасці, напрыклад, дакументы дыпламатычныя, судовыя, 

адміністрацыйныя, справаводчыя». Крытэрый мадальнасці тэксту, 

вельмі падрабязна распрацаваны А. М. Качалкіным і ўключае такія 

прыкметы, як «час складання дакумента ў адносінах да часу яго дзеяння, 

адносіны дзяжаўнага і прыватнага права, месца дакумента ў 

дакументазвароце, гісторыя тэксту дакумента, яго крыніца, адносіны 

зместу тэксту да прадметнай сітуацыі, адносіны аднаго дакумета да 

другога ў практыцы дакументазвароту» [3, с. 21]. Аднак трэба 

адзначыць, што ў сваім доктарскім даследаванні А. М. Качалкін 

разглядаў жанры ўсіх дакументаў дапятроўскай эпохі, у той час як мы 

даследуем больш абмежаваную па ўсіх паказчыках мадальнасці групу 

дакументаў. На думку Н. В. Паляшчук, крытэрый саманазвы дакумента 

выклікае не меншую колькасць пытанняў, бо «фіксуюцца выпадкі, калі 

адны і тыя намінацыі іменавалі розныя дакументы. <…> Назіралася і 

адваротнае: адзін і той жа дакумент называўся па-рознаму» [5, с. 143]. 

Пры аналізе дакументаў «Кнігі першай судных спраў» Метрыкі Вялікага 

Княства Літоўскага такіх выпадкаў намі не выяўлена. Наступны 

крытэрый (кампазіцыя дакумента) у многім абумоўлены якраз яго 

жанрам, бо структурна-фармулярны аналіз, праз які даследуецца 

кампазіцыя, накіраваны на «разгляд суадносін і размяшчэння асобных 

частак дакумента ў адпаведнасці з іх інфарматыўным прызначэннем» [5, 

с. 143]. Таму праводзіць жанравую класіфікацыю дакументаў «Кнігі 

першай судных спраў» Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага мы будзем 

згодна з прыкметамі дакументнага жанру А. М. Качалкіна, абапіраючыся 

найперш на саманазву. 
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Так, можна вылучыць асобную групу дакументаў, напісаных ад імя 

караля. Яна прадстаўлена 18 адзінкамі. Гэта повеление короля, 

королевское решение, решение короля, утверждение королем завещания, 

королевское определение, королевское приказание, королевское 

распоряжение, королевский приказ, королевское подтверждение, 

подтверждение королем прав, королевское постановление, грамота 

короля, назначение королем лица (судьи). Звяртае на сябе ўвагу тое, што 

кожны дакумент, за рэдкім выключэннем, мае «індывідуальную назву»: 

королевкое подтверждение – подтверждение королем, королевское ре-

шение – решение короля, хаця ў жанравых адносінах такія дакументы 

аднолькавыя. Намі заўважаны такі факт, што чым больш частотны від 

дакумента, тым больш аднастайна называюцца дакументы (для 

параўнання, самая прадстаўнічая група – решение по жалобе (жало-

бам) – прадстаўлена 84 дакументамі з амаль ідэнтычнай назвай). 

Дакументы, напісаныя ад імя караля, па сваім прызначэнні падзяляюцца 

на дзве групы: вырашэнне канкрэтнай справы (решение, повеление) і 

канстатацыя пэўнага факта (грамота короля, подтверждение прав). 

Натуральна, што першую з дзвюх названых груп складае невялікая 

колькасць дакументаў, бо кароль вырашаў прыватныя справы даволі 

рэдка і ў выключных выпадках. 

Усе астатнія дакументы, напісаныя не ад імя караля, а ад імя 

маршалка, прадстаўлены 367 адзінкамі, што складае 95 % ад агульнай 

колькасці. Мэтавы і зместавы дыяпазон актаў гэтай групы больш 

шырокі, у параўнанні з апісанай вышэй групай. Усе дакументы тут 

можна ўмоўна падзяліць на 4 вялікія групы: 

 дакументы, у якіх прадстаўлена прыватная справа (справы) і 

пэўнае рашэнне па іх (такія тэксты можна аб‟яднаць назвай рашэнні): 

решение, решение по делу, решение по жалобе, решение спора, жалоба, 

спор, дело, постановление о взыскании, постановление об уплате, 

постановление по делу, постановление по жалобе, обвинение, 

осуждение, оправдание, оправдательный приговор, просьба, денежное 

взыскание, взыскание штрафа, взыскание вознаграждения, 

присуждение вознаграждения, присуждение долга, освобождение от 

ответственности, приговор о выдаче головою, приговор о смертной 

казни, оштрафование, назначение штрафа, наложение штрафа, 

присуждение к штрафу, присуждение земли, і інш.; 

 дакументы, якія рэгулююць розныя працэсуальныя дзеянні (гэтую 

групу складаюць акты, якія з‟яўляюцца «дапаможнымі» для прыняцця 

рашэння па канкрэтнай справе: постановление о назначении суда, 

постановление суда, постановление о вызове свидетеля, воеводское 

постановление, розыск по жалобе, приказ (маршалка), отложение 
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разбора, отложение дела, отложение решения, отказ обвинителя, 

назначение судом присяги, показания лиц, заявление суду, объявление 

суду, передача дела в суд, расспросные речи солдат, неявка, принятие на 

себя обязанности судьми, распоряжение суда о проверке, назначение 

срока (по жалобе, по рассмотрению, для рассмотрения, 

разбирательства), назначение особых судей, посылка королевского 

дворянина для осмотра и дознания); 

 дакументы, якія з‟яўляюцца пацвярджальнымі ў дачыненні да 

раней вырашаных спраў ці змяшчаюць у сабе ўказанне на раней 

выдадзеныя дакументы (на наш погляд, такія дакументы з‟яўляюцца 

другаснымі ў адносінах да першай групы дакументаў, своеасаблівымі 

копіямі: утверждение судом завещания, утверждение судом решения, 

подтверждение судом раннего решения; ад подтверждения королем 

такія дакументы адрозніваюцца найперш фармулярам); 

 дакументы, якія рэгулююць адносіны паміж асобамі (сделка, 

мировая, памятная записка (запись), закладная, судебный лист на 

владение, договор, обязательства). 

Такім чынам, акты «Кнігі першай судных спраў» Метрыкі Вялікага 

Княства Літоўскага вылучаюцца сваѐй жанравай разнастайнасцю. Усе 

дакументы даследуемай кнігі падзяляюцца на дакументы, якія напісаны 

ад імя караля, і дакументы, якія напісаны ад імя маршалка. Першая 

група тэкстаў падзяляецца на вырашэнні канкрэтнай справы і 

канстатацыі пэўных фактаў; другая – на дакументы, у якіх прадстаўлена 

прыватная справа (справы) і пэўнае рашэнне па іх; дакументы, якія 

рэгулююць розныя працэсуальныя дзеянні; дакументы, якія з‟яўляюцца 

пацвярджальнымі ў дачыненні да раней вырашаных спраў і дакументы, 

якія рэгулююць адносіны паміж асобамі. 
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