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pasakojimo. Šias dvi skirtingas interpretavimo tradicijas puoselėjo ir vėlesni garsūs 
istorikai. Straipsnio priede paskelbtas valdovų Jogailos ir Vytauto bendro dokumento 
teksto perdirbinys, kuris buvo įrašytas XVI a. į Lietuvos Metrikos 25-ąją Užrašymų 
knygą. Pateikiamas originalas ir vertimai į lietuvių bei lenkų kalbas.

Manytume, kad šį leidinį būtų gerokai praturtinęs straipsnis, skirtas Horodlės 
unijos istoriografijos apžvalgai, tačiau tai nemažina jo solidumo. Knygoje pateikia-
mos naujos interpretacijos, nauji mokslinių problemų sprendimo būdai, o skirtingos 
istorikų įžvalgos daro šį leidinį itin vertingą moksline prasme. Šia knyga nėra pa-
dėtas Horodlės unijos tyrimų taškas, atvirkščiai, atveriama terpė naujoms istorikų 
diskusijoms, kurių tikimės sulaukti artimiausiu metu.

Mindaugas Klovas

Луцька замкова книга 1560–1561 рр., пидготували до видання 
В. М. Мойсiєнко, В. В. Полiщук (serija: Пам’ятки Украïнскоï мови. 
Серiя актових документiв i грамот), Луцьк, 2013. – 733 с.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškųjų pavietų teismų formavimas 
ir jų raida XVI a. yra vienas reikšmingiausių to meto valstybės reformų epizodų, 
nors kėlęs ir keliantis susidomėjimą, deja, tik paskutiniais dešimtmečiais sulaukęs 
atidesnio istorikų dėmesio. Ne mažiau aktualus yra šios problematikos istorinių 
šaltinių – atskirų pavietų teismo knygų tyrimas ir ypač jų publikavimas, pasibaigęs 
su Vilniaus archeografinės komisijos (ABAK) veikla 1915 m.1 Vėliau pasisekė porai 
ikireforminio Vilniaus pilies teismo knygų, paskelbtų Lietuvos Metrikos serijoje2, 
dar vieną išleido baltarusių istorikai prieškariu3, kitą jau šiais laikais (tiesa, išleistą 

1 Tada publikuotos šių pavietų teismo knygos: Gardino žemės teismas, žr. Акты Виленской 
археографической комиссии, Акты Гроденского земского суда, t. 17 ir t. 21, Vilnius, 1890 ir 1894; 
Slanimo žemės teismas, žr. AVAK, Акты Слонимского земского суда, t. 22, Вильна, 1895; Upytės pi-
lies teismas, AVAK, Акты Упитскаго гродскаго суда, t. 26, Vilnius, 1899; Trakų pakamario teismas, žr. 
AVAK, Акты Троцкаго подкоморскаго суда, t. 30, Vilnius, 1904; Ukmergės pilies teismas, žr. AVAK, 
Акты Вилкомирскаго гродскаго суда, t. 32, Vilnius, 1907; Minsko pilies teismas, žr. AVAK, Акты 
Минскаго гродскаго суда, t. 36, Vilnius, 1912.

2 Lietuvos Metrika (1542 m.), 11-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija), parengė I. Valiko-
nytė, S. Viskantaitė ir kt., Vilnius, 2001, 120 p.; Lietuvos Metrika (1546–1548). 19-oji Teismų bylų knyga 
(XVI a. pabaigos kopija), parengė I. Valikonytė ir kt., Vilnius, 2009, XXXIV, 290 p.

3 Lietuvos Metrikos kn. 16, žr. Беларускi архiў, t. 2 (XV–XVI ст.), Мiнск, 1928.



302 A N O T A C I J O S .  R E C E N Z I J O S

Maskvoje)4. Kolegos ukrainiečiai neseniai publikavo ir vieną išlikusią savo regiono 
pakamario teismo knygą5. Lietuvoje neseniai pradėta leisti ir Kauno miesto XVI–
XVI a. aktų knygų serija6.

Reikėtų išskirti ukrainiečių archeografų pasiekimus. V. Kravčenka išleido vieną 
Lietuvos Metrikos knygą7. Toje pat ukrainiečių kalbos paminklų serijoje jau keltis 
dešimtmečius leidžiamos ir kitos kiek vėlesnės miestų, pilies ar žemės teismų kny-
gos8. Dar sovietmečiu ir vėliau išleisti kai kurių žemės teismo knygų aprašai9. Tačiau 
„grynosios“ teismo knygos laidos sulaukėme beveik po šimtmečio pertraukos – tai 
viena iš seniausių išlikusių 1560–1561 m. Lucko pilies teismo knygų. 

Keletas žodžių apie knygos rengėjus. Dr. Volodimieras Poliščiukas daug metų 
tiria Voluinės teismų sistemą II Lietuvos Statuto parengimo išvakarėse, yra daugelio 
straipsnių ir tyrimų šia tema autorius. Jam į pagalbą atėjo kalbininkas Viktoras Moisi-
jenko. Rengiant knygą spaudai šis mokslininkų dueto darbas buvo ypač sėk mingas. 

Stulbina knygos rengėjų skrupulingumas ir erudicija, tiesiog mikroskopiškai 
detaliai aptariant jos turinio sandarą (p. 9–63) ar lingvistines ypatybes (p. 64–143). 
Abi įvado dalys laikytinos atskiromis mokslinėmis studijomis, skirtomis ne tik isto-
rijai ar lingvistikai, bet ir teisės istorijai ar pagalbiniams istorijos mokslams – ištirtas 
knygos įrašų turinys (p. 30–33) ir įrašų formuliaras (p. 34–43). Taip pat nepatingėta 

4 Судебная книга витебского воеводы, господарского маршалка, волковыского и оболецкого 
державцы М. В. Клочко (1533–1540) (Литовская Метрика. Книга № 228. Книга судных дел № 9), 
подготовили В. А. Воронин, А. И. Груша и др., Москва, 2008, 525 p.

5 Книга киiвського пiдкоморского суду (1584–1644), пiдгот. до вид. Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич та 
инш. (Пам‘ятки украïнскоï мови. Серiя актових документiв i грамот), Киiв, 1991. 300 p.

6 Kauno miesto aktų knygos XVI–XVII a. Vaito knyga 1561–1564 m., parengė D. Antanavičius, 
A. Baliulis, Vilnius, 2013, 530 p.; Kauno miesto aktų knygos XVI–XVIII a. Tarybos knyga 1555–1564 m., 
parengė D. Antanavičius, lietuviškas santraukas parengė L. Plankis, Vilnius, 2013, XXXVIII, 526 p.

7 Литовска Метрика. Книга 561. Ревизii украiнських замкiв 1545 року, пiдгот. В. Кравченко, 
Киiв, 2005, 600 p.

8 Актова книга Житомирского миського уряду кинця XVI cт. (1582–1588), пiдгот. до вид. 
М. К. Бойчук (Пам‘ятки украïнскоï мови. Серiя актових документiв i грамот), Житомир, 1965, 
260 p.; Актова книга Житомирьского гродського уряду 1609 року, пiдгот. до вид. К. С. Симонова, 
В. Ю. Франчук (Пам‘ятки украïнскоï мови. Серiя актових документiв i грамот), Киiв, 1981; Актова 
книга Житомирьского гродського уряду 1605 року, пiдгот. до вид. В. В. Нимчук, В. М. Мойсиенко 
(Пам‘ятки украïнскоï мови. Серiя актових документiв i грамот), Волынь-Житомирщина, nr. 2, 
1998, p. 75–110; Актова книга Житомирьского гродського уряду 1611 року, пiдгот. до вид. 
А. М. Матвиенко, В. М. Мойсиенко (Пам‘ятки украïнскоï мови. Серiя актових документiв i грамот), 
Житомир, 2002, 392 p.; Актова книга Житомирьского гродського уряду 1590 р., 1635 р., пiдгот. до 
вид. В. М. Мойсиенко (Пам‘ятки украïнскоï мови. Серiя актових документiв i грамот), Житомир, 
2004, 253 p.

9 Кременецкий земський суд. Описи актовых книг, вип. 1–11, Киiв, 1959, 256 p.; Володимирський 
гродский суд. Подокументнi описи актовых книг, справи 1–5, 1566–1570 рр., Киiв, 2002, 225 p.; 
В. Кравченко, „Реэстри книг Володимирського гродского суду 1621–1647 рр.“, Украiнский 
археографiчний щорiчник. Нова серiя, вип. 12, Киiв, 2007, p. 321–364.
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pateikti, atrodytų, antraeilių knygos detalių, pvz., šio pilies teismo pareigūnų ants-
paudų ar parašų (net iš kitų istorinių šaltinių), taip pat popieriaus vandenženklių 
pavyzdžių, suskaičiuoti knygą sudarę pirminiai „sąsiuviniai“, aptarti netgi vardų 
praleidimai knygos tekste (su iliustracijomis!). Labai informatyvios yra ir dalykinės 
(p. 613–665), asmenvardžių (p. 666–717) ar vietovardžių (p. 717–732) rodyklės. 
Nors V. Poliščiukas yra nurodęs savo straipsnį apie Lucko pilies teismo pareigūnus10, 
pakartotinai įdėtos pagrindinių teismo pareigūnų biografijos (p. 577–583). Knygoje 
kaip iliustracinė medžiaga pateikiamos ne tik kai kurių jos lapų fotonuotraukos, 
bet ir kaip pagalba jos skaitytojams tų metų krikščioniškųjų švenčių ar anksčiau 
publikuotų knygos dokumentų sąrašas.

Knygos rengėjai pasistengė perteikti visas knygos rankraštyje esamas grafemas 
[raides]. Tuo jų darbo principai kiek skiriasi nuo, pvz., Lietuvos archeografų, ren-
giančių spaudai Lietuvos Metriką, sprendimų. Žinoma, tokiu būdu siekta maksimaliai 
išsaugoti rašto autentiškumą. Tačiau ne tik eiliniam istorijos mėgėjui, besidominčiam 
Ukrainos istorija, bet ir rengėjų cecho kolegai, neturinčiam specialaus archeografinio 
pasirengimo, tokia grafemų įvairovė ilgainiui pradeda varginti. Suprantama, grafinis 
originalaus teksto perteikimas yra konvencijos reikalas, bet ar nerizikuojama nuslysti 
į tokios publikacijos nepaskaitomumą? Pagaliau jei jau perteikiamos beveik visos 
originalios grafemos, lieka nesuprantamas skelbėjų sprendimas neišskleisti žodžių 
santrumpas (nors ir pažymėtas atitinkamu ženkleliu titlu [~], o jų sąrašas pateikiamas 
p. 576), bet ir praleistos raidės žodžių pabaigoje, kurios neatkurtos. Ar reikėjo palikti 
žodžių pabraukimus tekste? Kitas ginčytinas klausimas – pati knygos serijos antraštė, 
skelbianti, kad tai ukrainiečių kalbos paminklų serija. Ar tai ne duoklė madai, o gal 
knygos „įprasminimo“ būdas? Tiesa, jau lingvistinės studijos antraštėje kalbama ne 
apie ukrainiečių kalbą, o apie rusėnų (руська) kalbos šiaurės Ukrainos variantą. 
Taigi, toks tvirtinimas apie ukrainiečių kalbą ne tik gali sukelti kaimyninių kraštų 
istorikų ir lingvistų prieštaravimus (tam ypač prieštarauja minskietis V. Sviažinskis, 
paskutiniais dešimtmečiais savo straipsniuose įrodinėjantis šios rusėnų kalbos balta-
rusiškumą11), bet ir yra metodiškai neteisingas ar net beprasmis, nes visi, bent kiek 

10 В. Полищук, „Урядницьский клан луцкого старости князя Богуша Корецького (на прикладе 
Луцького замкового уряду 1561–1567 рр.), Украiнський археографiный щорiчник. Нова серiя, вип. 
8–9, Киiв, Нью Йорк, 2004, p. 266–298.

11 У. Свяжынскi, „Праблема iдентыфiкацыi афiцыйнай мовы Вялiкага Княства Лiтоускага“, 
Metriciana. Даследаваннi i метэрыялы Метрыкi Вялiкага Княства Лiтоускага, t. 1, Мiнск, 2001, 
p. 109–136; У. Свяжынскi, „Аб статусе беларускай  i украiнскай моу у часы Вялiкага княства 
Лiтоускага“, Metriciana. Даследаваннi i матэрыялы Метрыкi Вялiкага Княства Литоускага, t. 2, 
Мiнск, 2003, p. 132–163; У. Свяжынскi, „Вяртаючыся да дыскусii пра афiцыйную мову ВКЛ“, 
Metriciana. Даследаваннi i метэрыялы Метрыкi Вялiкага Княства Лiтоускага, t. 3, Мiнск, 2004, 
p. 220–227. Nuosaikesnės, bet iš principo panašios pozicijos paskutiniais metais laikosi O. Dziarnovičius, 
žr. А. Дзярновiч, „Литоўская мова у Вялiкiм Княстве Лiтоўским: памiж функцыяй i статусам“, 
Палiтычная сфера, nr. 16–17 (1–2), 2011, p. 115–143.
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susipažinę su to laiko LDK rašto paminklų kalba, vargiai prieštaraus, kad daugelio 
to meto valstybės regionų rašto (ne tik Ukrainoje ar dab. Baltarusijoje) kalba dar 
buvo per mažai diferencijuota, kad galima būtų įžvelgti esminius besiformuojančių 
atskirų slavų kalbų variantų požymius... LDK pavietų teismų knygų kalba XVI a. 
dar yra stebėtinai panaši, nelabai nuo jų skiriasi ir rusėniškos Lietuvos Metrikos 
knygos. Ukrainiečių ir baltarusių kalbų skirtis tebuvo embrioninėje fazėje, kas ryš-
kiau akcentuotina tik XVII a. Kita vertus, mes – ne lingvistai.

Seniausios Lucko pilies teismo knygos rengėjai atliko milžinišką, tiesiog tita-
nišką darbą, skrupulingai rengdami spaudai šį unikalų istorijos šaltinį, padėsiantį 
ir istorikams, ir lingvistams tirti ir LDK, ir Ukrainos istoriją. Belieka pasidžiaugti 
unikalia istorinio šaltinio publikacija, kurios parengimo principai, be jokios abejonės, 
dar ilgai bus pavyzdiniai tokio tipo šaltinių skelbėjams, ir nuoširdžiai pasveikinti 
jos rengėjus.

Darius Vilimas

1812 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos posėdžių protokolai, 
parengė V. Pugačiauskas, Vilnius: LII leidykla, 2012. – 358 p.

Prancūzmečiu Lietuvos tyrėjai domėjosi nuo XX a. pradžios. Tačiau peržvelgus 
šaltinių publikavimo istoriją išaiškėjo, kad iki šiol neturėjome išsamios šaltinių publi-
kacijos, galinčios atskleisti Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos kaip laikinosios 
valdžios pagrindinės institucijos, napoleonmečiu atstovavusios Lietuvos visuomenei, 
veiklą. Remdamiesi komisijos posėdžių protokolais, galime nuosekliai atskleisti 
šios institucijos veiklos aplinkybes, sprendimų priėmimo procesą, jos santykius su 
Napoleonu, prancūzų karinės ir civilinės valdžios pareigūnais, be to, čia atsispindi 
napoleonmečio Lietuvoje iškilę politiniai, kariniai, ūkiniai, bajorų mentaliteto, kas-
dienio gyvenimo ir kiti klausimai. Tai dokumentas, visapusiškai liudijantis, kaip 
buvo valdoma Lietuva dviejų tuometinių Europos galybių karo metais. Dokumentų 
skelbimas svarbus ne vien istorikams profesionalams. Jų vertimas į lietuvių kalbą 
leis plačiau praktiškai panaudoti šį šaltinį.

Knyga susideda iš pagrindinių trijų dalių: įvadinio straipsnio ,,Lietuvos laikinosios 
vyriausybės komisija: sudėtis, struktūra ir veikla“, šios komisijos posėdžių protokolų 
lenkų (originalas) ir vertimo į lietuvių kalbą su teksto komentarais. 

Straipsnyje analizuotos Vyriausybės komisijos pareigūnų biografijos, profesinis 
pasirengimas administruoti kraštą sudėtingomis aplinkybėmis ir išnagrinėtos priori-


