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ГІСТАРЫЯГРАФІІ  ХХ ст.  

«Пасля сканчэння першай сусветнай вай-
ны пачаўся перыяд цэнзуравання еўрапей-
скай архівістыкі, які тым не менш прывёў да 
фарміравання пэўнай навуковай свядомасці, 
фармулявання прынцыпаў кіравання працэ-
самі дакумента- і архівастварэння...» 

Здзіслаў Хмелеўскі [1, c. 91] 

У 2018 г. споўнілася 120 гадоў з часу выхаду ў свет легендарнага 
падручніка нідэрландскіх архівістаў Самюэля Мюлера, Ioхана Фейта і 
Роберта Фруіна «Кіраўніцтва па ўпарадкаванні і апісанні архіваў, рас-
працаванае Асацыяцыяй архівістаў Нідэрландаў» [2, 3, 4]. Ніводная 
архівазнаўчая праца да сённяшняга часу не мела такога 
распаўсюджвання і такога ўплыву на архіўную думку. Яна перакладзена 
на больш чым дзесяць моваў, перажыла больш 15 перавыданняў, апош-
няе з якіх было зроблена ўжо у XXI ст. За гэты час у нацыянальных 
архівазнаўчых школах склалася грунтоўная гістарыяграфія па 
вывучэнні і інтэрпрэтацыі прынцыпаў закладзеных у падручніку, яна 
з’яўляецца сваеасаблівым індыкатарам узроўню, накірункаў і 
ідэалагічных падыходаў ў развіцці архівазнаўства ў ХХ ст. 

Пераклад на іншую мову, а таксама адаптацыя падручніка да іншай 
архіўнай традыцыі – гэта дастаткова складаны працэс, які выклікае шэ-
раг праблем тэрміналагічнага характару. Некаторыя тэрміны існуюць 
толькі ў адной мове і не маюць дакладнага адпаведніка ў іншых, адны і 
тыя ж тэрміны маюць рознае значэнне і г. д. Адмоўнай рысай большасці 
перакладаў падручніка было тое, што ў гэтых краінах не было 
публічнага абмеркавання, як гэта рабілася ў Нідэрландах. Таму у другой 
палове ХХ ст. даследчыкі сцвярджалі, што перакладчыкі не глыбока 
разумелі сэнс падручніка, дапускалі шэраг недакладнасцяў і памылак. 

Першы пераклад, што з’явіўся ў 1905 г. быў зроблены на нямецкую 
мову Хансам Кайсерам (HansKaiser), і рэдагаваўся аўтарамі падручніка. 
Ініцыятарам нямецкага выдання і аўтарам прадмовы быў Вільгельм Ве-
ганд (WilhelmWiegand). Для адаптацыі тэрмінаў рабіліся адпаведныя 
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каментары. Для гэтага выдання аўтарамі быў цалкам перароблены 20 
раздзел (аб іерархіі відаў дакументаў у межах фонда), паколькі пры пе-
ракладзе высветлілася шмат недакладнасцяў. Першы пераклад паказаў 
асноўныя цяжкасці інтэрпрэтацыі архівазнаўчага тэксту. Па сутнасці, 
гэта быў не пераклад, а даследчыцкая праца, скіраваная на ўвядзенне 
палажэнняў падручнікаў новы кантэкст. 

Італьянскі пераклад, зроблены Джавані Віттані (GiovanniVittani)і 
Джузэпэ Банэллі (GiuseppeBonelli), выйшаў у свет у 1908 г. Ён 
адбываўся з нямецкай версіі, бо нямецкая мова на той час была значна 
больш распаўсюджаная чым нідэрландская, а таксама таму, што нямецкі 
варыянт ужо меў дапаўненні, зробленыя аўтарамі. Перакладчыкі ў 
прадмове звярталі ўвагу, што прынцыпы, выкладзеныя ў падручніку, 
маюць універсальны характар, хаця і ілюструюцца прыкладамі з 
нідэрландскіх архіваў. Дадаваліся заўвагі, якія акцэнтавалі ўвагу на 
архіўнай сітуацыі ў Італіі. 

Французскі пераклад, што таксама ўзгадняўся з аўтарамі, выйшаў як 
раз напярэдадні першага Міжнароднага кангрэса архівістаў і 
бібліятэкараў ў Брусэлі ў 1910 г. Ён быў зроблены нідэрландскім 
архівістам Іосафам Кувелірам (JosephCuvelier)і французскім 
навукоўцам Генры Стайнам (HenriStein), прадмову напісаў сябра Са-
мюэля Мюлера Генры Пірэн(HenriPirenne). Выданне акрамя аўтарскіх, 
утрымлівала заўвагі Кайсера і было адаптавана да практыкі працы 
бельгійскіх і французскіх архіваў [5, с. 264–266]. 

Міжнароднае прызнанне ідэй падручніка пачалося не толькі з 
перакладаў, але перадусім з першага Міжнароднага кангрэса архівістаў і 
бібліятэкараў у Брусэлі ў 1910 г. Прэзідэнтам яго архіўнай секцыі быў 
Самюэль Мюлер, і яго добравядомыя погляды дамінавалі ў дыскусіях. 
Колькасць архівістаў у Брусэлі налічвала каля 60 чалавек: з Нідэрландаў 
(9 прадстаўнікоў), з Францыі, Германіі, Аўстра-Венгрыі, Італіі, Іспаніі і 
ЗША (ад трох да шасці прадстаўнікоў). Вялікабрытанія, Партугалія, 
Расія былі прадстаўленыя адной ці двума асобамі. Другой тэмай на 
першай сесіі было абмеркаванне «прынцыпа правеніенцыі», 
прадстаўленага архівістам г. Ратэрдама Эппе Версумам (EppeWiersum) 
[6, с. 48; 7, с. 26–27]. Яго вызначэнне цалкам адпавядала трактоўцы 
Мюлера 1908 г. У выніку абмеркаванняў нідэрландская трактоўка 
прынцыпа была ўнесена у рэзалюцыю кангрэса. Пазней, у 1964 г. Іаган 
Папіц адзначаў, што нягледзячы на дасягнуты кансэнсус, лакальныя 
варыяцыі інтэрнацыянальнага прынцыпа працягвалі існаваць і далей [8, 
с. 26–27]. 
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Падручнік быў перакладзены на балгарскую мову ў 1912 г. па пры-
ватнай ініцыятыве Балгарскага народнага банка, для працы ў бягучым 
справаводстве. Пераклад быў зроблены з французскай, і мае істотныя 
недахопы ў тэрміналогіі, бо перакладчык, настаўнік французскай 
мовыДзмітрый Поп Ілеў (DimitriPopIlev), не меў ніякага ўяўлення пра 
прадмет. Тым не менш, кніга мела вялікую станоўчую ролю ў архіўнай 
справе Балгарыі [9, с. 387]. 

Расійскі сціслы пераклад падручніка на 56 старонках часопіса «Ар-
хивное дело» быў зроблены гісторыкам і картографам Іванам 
Аляксандравічам Галубцовым з французскага выдання. Аўтар перакладу 
«не браў на сябе ніякіх крытычных задач», яго мэтай было знаёмства 
чытача са зместам кнігі як яна ёсць. Ён адзначаў, што шэраг правілаў 
падручніка не могуць быць выкарыстаны ў савецкай архіўнай практыцы 
у прадстаўленай форме, але патрэбны асэнсаваны выбар і выкарыстанне 
іх у адпаведных умовах архіўнай справы [4, с. 18]. Поўны расійскі пе-
раклад падручніка з французскай быў зроблены Л. Пакроўскай у 1931 г., 
і захоўваўся ў выглядзе машынапісу ў ЦАУ СССР. Менавіта на яго 
спасылаліся ў сваіх артыкулах даследчыкі наступных дзесяцігоддзяў 
[10, с. 85]. 

Вядомы таксама і польскамоўны пераклад, зроблены ўраджэнцам 
Беларусі, вядомым архівазнаўцам і архівістам Рычардам Мяніцкім, які 
так і застаўся ў рукапісе ў яго асабістым архіве, што захоўваецца ў ад-
паведным аддзеле бібліятэкі Торуньскага ўніверсітэта [11, с. 69]. 

У англійскую мову «сто правілаў» у поўнай сваёй версіі прыйшлі 
толькі ў 1940 г. Але знаёмства з імі ў ЗША і Вялікабрытаніі пачалося 
задоўга да гэтага. Арнольд ван Лаэр (ArnoldJ. VanLaer) і Вальда Ліланд 
(WaldoH. Leland) зрабілі прынцып правеніенцыі і іншыя «новыя» 
методыкі вядомымі для сваіх калег з Амерыканскай гістарычнай 
асацыяцыі, шляхам публікацый і выступленняў. Брытанскі архівазнаўца 
Хілары Джэнкінсан у сваім «Падручніку па кіраванні архівамі» (1922) 
[12] у кожным раздзеле цытуе правілы Мюлера – Фэйта – Фруіна, 
параўноўваючы іх з іншымі падыходамі. Улічваючы тое, што сам 
падручнік Джэнкінсана перавыдаваўся тры разы, можна сказаць, што 
асноўныя ідэі нідэрландскіх архівістаў былі шырока вядомыя ў Брытаніі ў 
першай палове ХХ ст. 

Што тычыцца амерыканскага перакладу, то яго стваральнік Артур 
Левіт (ArthurH. Leavitt), у сваёй прадмове адзначаў: «дзіўна, што кніга 
дасюль не была перакладзена на англійскую мову, нягледзячы на тое, 
што яе прынцыпы ў значнай ступені выкарыстоўваліся ў архіўнай 
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справе Вялікабрытаніі і інш. краін». Пераклад рабіўся з нідэрландскага 
выдання 1920 г. з унясеннем некаторых зменаў. Ён уключыў шэраг 
каментароў з французскага выдання, а таксама ўласных тлумачэнняў. 
Для большасці архіўных тэрмінаў былі дадзеныя амерыканскія 
эквіваленты, адпаведна значная частка іх першапачатковага сэнсу была 
страчана. Заўважным недахопам гэтага выдання стала адсутнасць 
аўтарскіх карэктыровак, што былі ўнесены ў нямецкі варыянт. Гэтыя ж 
недахопы распаўсюдзіліся на кітайскі і партугальскі пераклады. 

Амерыканскія перавыданні адбыліся яшчэ двойчы: у 1968 і 2003 га-
дах. Апошняе ўтрымлівала грунтоўную прадмову нідэрландскіх 
даследчыкаў Петэра Хорсмана (PeterHorsman), Эрыка Кетэлара 
(EricKetelaar) і Тэа Томассена (TheoThomassen) з аналізам гісторыі 
падручніка і генэзіса архівазнаўчых ідэй. Гэтая прадмова адпаведна бы-
ла скарочаным перакладам 105-ці старонкавай прадмовы да юбілейнага 
нідэрландскага перавыдання падручніка ў 1998 г. [5] 

На кітайскай мове (як пераклад з амерыканскага выдання 1940 г.) 
падручнік быў выдадзены ў 1959 г. У 1960 г. Асацыяцыя архівістаў 
Нідэрландаў дала дазвол на выданне падручніка на партугальскай мове 
Нацыянальнаму архіву Бразіліі. Перакладчык Мануэль Адольфа Вандэр-
лей (ManoelAdolphoWanderley)за аснову таксама узяў амерыканскую 
версію, але выкарыстоўваў і іншыя выданні. Другое дапоўненнае вы-
данне на партугальскай мове пабачыла свет у 1973 г.  

Як ужо адзначалася, у савецкай гістарыяграфіі значнай была 
цікавасць да падручніка, як і да іншых еўрапейскіх архіўных распрацо-
вак у сярэдзіне 1920-х гг. Яна праяўлялася на старонках часопісаў, а 
таксама падчас архівазнаўчых дыскусій. Так, ва украінскім часопісе 
«Архівна справа» ў 1925 г. была надрукавана рэцэнзія на падручнік, 
зробленая, адказным сакратаром рэдкалегіі часопіса, харкаўскім 
архівістам Вольгай Гаўрылаўнай Вадалажчанка (Водолажченко Ольга 
Гаврилівна), аналізаваўся падручнік і ў лекцыях Васіля Іванавіча 
Вераценнікава (Веретенников Василь Іванович) і Міхаіла Васільевіча 
Глівенкі (Гливенко Михайло Васильович), распрацаваных для 
Украінскага інстытута павышэння кваліфікацыі.  

Тым не менш, у гэты ж час, распачалася і хваля крытыкі ў адрас 
нідэрландскага падручніка, якая прывяла да яго фактычнага выключэн-
ня з савецкай гістарыяграфіі аж да 80-х гг. ХХ ст. Ужо на першым 
з’ездзе архіўных працаўнікоў РСФСР Барыс Іосафавіч Анфілаў 
адзначаў, што «у вызначэнні архіўнага фонда, дадзенага галандскімі 
архівістамі, шмат умоўнасцяў і недакладнасцяў… У ім няма той 
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катэгарычнасці, якая павінна быць у скончанай формуле вызначэння». 
Не згодны быў Анфілаў і з тэзісам аб тым, што сямейныя архівы не мо-
гуць складаць архіўны фонд [13, с. 249–250]. На той момант такія 
заўвагі былі абумоўленыя канкрэтнай практычнай сітуацыяй, з якой 
сутыкнуліся савецкія архівісты – стварэннем Адзінага дзяржаўнага 
архіўнага фонда, у які шляхам адзяржаўлівання ўвайшлі і былыя 
фамільныя архівы.  

Канчатковаму «выкрыццю буржуазнай сутнасці» падручніка быў 
прысвечаны цэлы шэраг артыкулаў у сярэдзіне 1930-х гг. [10; 14] 
Савецкія архівазнаўцы ўгледзелі ў правілах падручніка: «адрыў тэорыі 
ад практыкі (інтарэсы архіўныя ставіліся вышэй інтарэсаў 
гістарычнай навукі); фэтышызацыю дакументаў і справаводства 
ўстановы (неабходнасць захавання старога парадку справаводства); 
адвядзенне архівісту ролі пасіўнага гледача (архівіст, што 
перабудоўвае фонд – галоўны вораг архіва)». С іншага боку, 
падкрэслівалася, што сістэма пабудовы фонда, гэта сістэма «якая не па-
рушае арганічную і гістарычную структуру фонда, г. зн. сістэма 
храналагічна-структурная ці структурна-храналагічная» [14, с. 60–61, 
68]. Вырваныя з кантэкста тэзісы падручніка былі «выкрыты», аднак 
сутнасць прапаноў па сістэматызацыі фонда па структурнаму прынцыпу 
замацавалася і ў савецкім архівазнаўстве. Акрамя непасрэдна 
ідэалагічных закідаў, скіраваных на адмежаванне савецкіх архіваў ад 
заходняй гістарыяграфіі і пастаноўкі іх на службу марксістскай тэорыі, 
разважанні архівазнаўцаў таго часу мелі відавочны практычны вынік – 
архівісты атрымалі права перабудоўваць структуру фонда, зыходзячы з 
т. зв. «класавых інтарэсаў», «кіруючай ролі партыі» і палажэнняў 
марксістскай тэорыі.  

Разам з «выкрыццём буржуазных тэорый», адбывалася і «выкрыццё» 
перакладчыкаў і папулярызатараў падручніка. Крытыкаваліся погляды 
В. І. Вераценнікава, М. В. Глівенкі, Г. Н. Чаброва [15] і інш. У 1930 г. па 
«справе гісторыкаў» быў арыштаваны І. А. Галубцоў, а ў 1937 г. 
В. Г. Вадалажчанка,як «актыўная удзельніца антысавецкай украінскай 
паўстанцкай арганізацыі».  

Агучаныя прэтэнзіі да падручніка паўтараліся ў савецкай 
гістарыяграфіі аж да 1980-х гг. [16, с. 56; 17, с. 71], хаця і ў 1960-х гг. 
некаторыя даследчыкі адзначалі розную прыроду фондаў арганізацый і 
фондаў асабістага паходжання, якія ўтвараюцца па іншаму прынцыпу, 
прынцыпу пертыненцыі. З канца 1980-х гг., дзякуючы працам 
Уладзіміра Мікалаевіча Аўтакратава і Таццяны Інакенцьеўны 
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Хархордзінай нідэрландская тэорыя была рэабілітаваная і ўвайшла ў 
арсенал ведаў архівістаў на постсавецкай прасторы [18; 19]. Яе невялікі 
аналіз даваўся ў працах украінскіх і беларускіх даследчыкаў [20, с. 174–
176; 21, с. 8], а з 1998 г. эстонскі часопіс «Tuna» пачаў публікацыю яго 
перакладу на эстонскую мову.  

Такім чынам, падручнік нідэрландскіх архівістаў у ХХ ст. стаў, па 
выказванні Теадора Шэленберга (TheodorSchellenberg), «бібліяй сучас-
ных архівістаў». На працягу больш як стагоддзя «сто правілаў», выклад-
зеных у іх, ніхто не змог адмяніць, але дыскусія, выкліканая іх увядзен-
нем, стала асновай для фарміравання шэрагу еўрапейскіх архівазнаўчых 
школ.  
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Каханоўскі А. Г.  
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь) 

АГРАРНЫ  КРЫЗІС  80-х гг. ХІХ ст. І  ТРАНСФАРМАЦЫЙНЫЯ 
ЗМЕНЫ  Ў  БЕЛАРУСКАЙ  ВЁСЦЫ 

У другой палове ХХ ст. адным з перспектыўных кірункаў у айчын-
най гістарыяграфіі стала вывучэнне працэсаў сацыяльна-эканамічнага 
развіцця беларускай вёскі. Намаганнямі, перш за ўсё, акадэмічных 
даследчыкаў сфарміравалася навуковая школа па аграрнай гісторыі, 
якая мела прызнанне ў калег з суседніх краін. Аднак у апошнія 
дзесяцігоддзі той патэнцыял страчаны і толькі намаганнямі 
ўніверсітэцкіх гісторыкаў ідзе аднаўленне цікавасці да вывучэння 
эканамічнай гісторыі Беларусі. Але нават у лепшыя часы па-за ўвагай 
даследчыкаў засталося скурпулёзнае вывучэнне праяў сусветнага аграр-
нага крызісу канца ХІХ ст. на тэрыторыі Беларусі і яго ўплыву на мяс-
цовыя гаспадарчыя і сацыяльныя працэсы.  

Сусветны аграрны крызіс пачаўся ў 1873 г. Яму папярэднічала хут-
кае развіццё земляробства ў ЗША, Аўстраліі, Канадзе, некаторых 
краінах Лацінскай Амерыкі, якое аказалася больш эфектыўным, чым у 


