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Асабістыя архівы ў дзяржаўных сховішчах  Беларусі  

Вольга Іванова (Мінск) 

  

Праблема захавання асабістых архіваў з’яўляецца актуальнай у 

дзейнасці трох асноўных мемарыяльных устаноў грамадства: архіваў, музеяў 

і бібліятэк. У XIX–першай палове ХХ ст. да ўсталявання дзяржаўнай сістэмы 

захоўвання у шэрагу краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы былі створаны 

навуковыя цэнтры, што з’яўляліся своеасаблівым архіўна-музейна-

бібліятэчным асяродкам (Асалінеум ва Украіне,  ардынацкія зборы 

Замойскіх, Красінскіх у Польшчы, чыталішты ў Балгарыі). Пытанне падзелу 

аб’ектаў захоўвання “дакумент–прадмет–кніга” у розных краінах 

актуалізавалася з пачаткам фарміравання дзяржаўнай архіўнай сістэмы: у 

Францыі – у канцы ХVIII ст.; у Германіі – у канцы ХІХ ст., у Расіі і Польшчы 

– у 20–30-я і 50-я гг. ХХ ст. Архівы у большасці выпадкаў вызначаліся  як 

сховішча афіцыйных, прававых дакументаў, што адлюстроўвалі дзейнасць 

урада, устаноў і арганізацый. Характар дакументаў, што захоўваліся ў музеях 

і бібліятэках, акрэсліваўся як творча-індывідуальны, культурніцкі, 

суб’ектыўны, нерэгламентаваны (прыватная карэспандэнцыя, творчыя 

дакументы, калекцыі і г.д.) [1, s. 15–16]. Менавіта таму творчая ці навуковая 

спадчына дзеяча трапляла найперш у музеі і бібліятэкі. 

Праблема размежавання функцый архіваў, музеяў і бібліятэк  

упершыню была паднята архіўным супольніцтвам на VIII Міжнароднай 

канферэнцыі круглага стала архіваў у 1962 г., где канстатавалася, што 

дакумент у архівах разглядаецца зыходзячы з прынцыпа правеніенцыі, у 

адпаведнасці з якім ён захоўваецца як частка цэлага, а бібліятэках і музеях – 

як ізаляваная адзінка, аднак у незалежнасці ад сховішча дакументы павінны 

захоўвацца і апрацоўвацца згодна архіўных правілаў [2]. У польскім 
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архівазнаўстве пытанне актуалізавалася ў сувязі з вялікімі стратамі, 

панесенымі архівамі, бібліятэкамі і музеямі Польшчы падчас другой 

сусветнай вайны, шматлікімі перамяшчэннямі, наплывам новых матэрыялаў, 

арганізацыяй і вызначэннем функцый дзяржаўнай архіўнай службы. П. 

Банькоўскі [3] і А. Сцябельскі [4] робяць спробу вызначэння межаў паміж 

архіўнымі і бібліятэчнымі рукапісамі, да шэрагу архіўных адносячы 

комплексы дакументаў асабістага паходжання палітыкаў, навукоўцаў, 

творцаў, фамільныя архівы. На сённяшні дзень у Польшчы камплектаванне 

асабістымі архівамі, якія адносяцца да недзяржаўнай часткі архіўнага фонда 

не з’яўляецца цэнтралізаваным, строга рэгламентаваным і ажыццяўляецца як  

архівамі, так музеямі і бібліятэкамі,  а асноўны акцэнт робіцца на 

неабходнасці забяспячэння іх даступнасці і  належнай апрацоўкі [5]. 

Пачынаючы з 1980-х гг. цэнтральным становіцца пытанне інтэграцыі і 

стварэння агульнай сістэмы інфармацыі паміж архівамі, бібліятэкамі і 

музеямі, зыходзячы з іх асноўнай функцыі збірання, захавання і забяспячэння 

доступу [6]. 

Нягледзячы на тэндэнцыю савецкага архівазнаўства да суцэльнай 

цэнтралізацыі і захавання дакументаў толькі ў межах архіўных устаноў, І.Л. 

Маякоўскі у 1925 г. падкрэсліваў што архівы, музеі і бібліятэкі выконваюць 

адну агульную функцыю – захавання гістарычнай памяці, а другарадным 

з’яўляецца пытанне аб размежаванні на друкаваныя, пісьмовыя дакументы і 

рэчы [7]. Пытанне аб размеркаванні рукапісных дакументаў паміж архівамі і 

музеямі ставілася падчас Другой нарады архіўных працаўнікоў Беларусі 19–

24 снежня 1927, у  сувязі з прыняццем пастановы 28 мая 1927 г. аб Адзіным 

дзяржаўным архіўным фондзе (АДАФ), якая ставіла перад архівістамі задачу 

канцэнтрацыі дакументаў у архівах. Кіраўніцтву Цэнтрархіва было даручана 

распрацаваць і ўзгадніць план перадачы навуковымі і даследчымі ўстановамі, 

музеямі і бібліятэкамі ў архівы дакументы, якія не маюць арганічнай сувязі з 

адпаведнымі навуковымі ўстановамі. Падчас дыскусіі, у якой узяў удзел 

прадстаўнік Белдзяржмузея А. Ляўданскі, была звернута ўвага на 
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неабходнасць захоўвання дакументаў у музеях згодна архіўных правілаў [8, 

с. 22–23]. 

 Супрацоўніцтва паміж архівамі, музеямі і бібліятэкамі ў пытаннях 

захавання асабістых архіваў, праяўлялася ў працы па падрыхтоўцы 

метадычных рэкамендацый [9], даведнікаў [10], у рамках працы 

Міжведамаснага навукова-метадычнага савета па набыцці дакументаў ва 

ўласнасць дзяржавы, створанага з прадстаўнікоў асноўных мемарыяльных 

устаноў у 1962 [11, с. 274], актуалізавалася падчас правядзення навуковых 

канферэнцый: “усім установам, што маюць права збірання і захавання 

дакументальных матэрыялаў, неабходна дзейнічаць разам, з мэтай 

прыцягнення на дзяржаўнае захоўванне найбольшай колькасці матэрыялаў” 

[12, с. 33].  

У адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь асабістыя архівы 

адносяцца да недзяржаўнай часткі НАФ, уключаюцца ў спісы 

камплектавання архіваў, а таксама захоўваюцца бібліятэкамі і музеямі [13]. У 

адпаведнасці з профілем камплектавання, які вызначаецца часам стварэння і 

формай дакумента, характарам і маштабам дзейнасці ўтваральніка, асабістыя 

архівы прымаюцца на дзяржаўнае захоўванне рэспубліканскімі, абласнымі і 

занальнымі архівамі. Вядучымі рэспубліканскімі архіўнымі установамі  ў 

справе захавання асабістых архіваў з’яўляецца БДАМЛМ і НАРБ [14], 

буйным сховішчам фондаў асабістага паходжання стаў БДАНТД  [15], 

фамільных фондаў – НГАБ у Мінску і Гродна, у БДАКФФД захоўваецца 6 

калекцый, заснаваных на дакументах асабістага паходжання (Дадатак 1). 

На захоўванне ў абласныя і занальныя архівы Рэспублікі Беларусь 

прымаюцца асабістыя архівы дзеячаў ХХ ст., што зрабілі унёсак у гісторыю, 

культуру, грамадскае жыццё асобнай вобласці, горада, раёна. Дзяржаўныя 

архівы Віцебскай, Магілёўскай, Гомельскай абласцей пачалі прымаць на 

захоўванне дакументы асабістага паходжання ў сярэдзіне 1960-х гг. У архівах 

Брэсцкай, Гомельскай, Магілёўскай, Мінскай абласцей  малаколькасныя 

асабістыя архівы былі аб’яднаны ў калекцыі, у архіве Віцебскай вобласці 
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захоўваецца 30 самастойных асабістых фондаў, сярод якіх вызначаюцца 

фонды краязнаўцаў А. Падліпскага і В. Газіна, музеязнаўцы і педагога У. 

Зейнлерта, акцёраў Я. Буракова, М. Бялінскай і інш., у архіве Гродзенскай 

вобласці – 5 асабістых фондаў (гісторыкаў Я. Мараша, В. Чарапіцы, архівіста 

А. Плешавені, філосафа А. Макавельскага, гісторыка медыцыны В. 

Бржэскага) і калекцыя у склад якой уваходзяць дакументы 13 асоб. 

Дзяржаўныя архівы грамадскіх аб’яднанняў (ДАГА) Магілёўскай, 

Гродзенскай і Гомельскай абласцей, утвораныя ў 1996 г., пачалі 

камплектаванне асабістымі архівамі грамадска-палітычных (партыйных) 

дзеячаў адпаведна ў 1996, 2000 і 2001 гг. Колькасць адзінак захоўвання 

дакументаў адной асобы ў складзе калекцый абласных архіваў, як правіла, не 

перавышае 50, колькасць адзінак захоўвання асабістых фондаў вагаецца ад 35 

(журналіст А. Песін, ДА Віцеб. вобл.) да 350 (Я. Мараш, В. Бржэскі, ДА 

Гродз. вобл.). 

Занальныя дзяржаўныя архівы (ЗДА) пачалі камплектавацца 

дакументамі асабістага паходжання  з 1970 г. (ЗДА ў г. Рэчыца), але 

найбольш актыўны перыяд прыпаў на сярэдзіну 1980-х гг. (ЗДА у Кобрыне, 

Барысаве, Слуцку, Навагрудку), другая хваля адносіцца да пачатку новага 

стагоддзя (ЗДА у Глыбокім, Оршы, Бабруйску, Крычаве, Лідзе). 

Самастойныя асабістыя архіўныя фонды утвораны ў ЗДА у Маладзечна, 

Оршы, Рэчыцы, Навагрудку, кожны з якіх налічвае ад 5 (удзельнік Вялікай 

Айчынай вайны А. Кунейка, ЗДА у г. Навагрудку) да 108 адз. зах. (удзельнік 

вайны, грамадскі дзеяч раёна Ф. Цімкаева, ЗДА ў г. Оршы). Калекцыі могуць 

уключаць у сябе дакументы больш 20 асоб, колькасць адзінак захоўвання, 

што тычацца адной асобы,  вагаецца  ад 4 да 130 (адпаведна фонды 

настаўніцы Л. Цімкевіч і рэжысёра В. Нагорнай, ЗДА у г. Полацку). Такім 

чынам, колькасныя  і якасныя характарыстыкі фондаў асабістага паходжання 

і комплексаў дакументаў асобы, што уваходзяць у калекцыю могуць 

супадаць.  
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Асабістыя архівы прымаюцца на захоўванне ў ведамасныя і навуковыя 

архівы, якія з 1994 года адносяцца да шэрагу устаноў, што захоўваюць 

дакументы НАФ [16]. Дакументальныя зборы Інстытута мастацтвазнаўства, 

этнаграфіі і фальклора і Музея старажытнабеларускай культуры 

утрымліваюць часткі асабістых архіваў этнографаў, мастацтвазнаўцаў, 

краязнаўцаў (усяго маюцца дадзеныя аб архівах 4 асоб). У 2001 г.  у архіў 

МУС Рэспублікі Беларусь паступілі копіі дакументаў аб беларусе І. 

Гашкевічу, першым консуле Расійскай імперыі ў Японіі [17, с. 50]. У 

Цэнтральным навуковым архіве Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі  

(ЦНА НАНБ) знаходзіцца адзін асабісты фонд гісторыка У. Перцава.   

Ведамасны архіў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, 

створаны ў 1994 г., стаўся асяродкам зберагання асабістых архіваў мастакоў, 

мастацтвазнаўцаў, супрацоўнікаў музея. Малаколькасныя асабістыя архівы, 

перададзеныя на захоўванне, і комплексы дакументаў ілюструючыя 

дзейнасць адной асобы, што адклаліся у выніку дзейнасці музея па 

правядзенню выстаў, сфарміраваны ў дзве тэматычныя калекцыі. Калекцыя 

дакументаў супрацоўнікаў музея утрымлівае каштоўнейшыя архівы 

дырэктараў М. Міхалапа, А. Аладавай, Ю. Карачуна, старэйшых 

супрацоўнікаў Н. Бараноўскай, А. Васілеўскай, А.  Рэсінай і інш., якія 

з’яўляюцца не толькі ілюстрацыяй навуковай і творчай дзейнасці дадзеных 

асоб, але і працы музея на працягу паўстагоддзя. Унікальным комплексам 

з’яўляецца архіў В. Бялыніцкага-Бірулі, які паступіў з асабістага архіва 

дырэктара музея А. Аладавай і стаў адным з асноўных комплексаў пры 

арганізацыі мемарыяльнага музея ў Магілёве ў 1978 г. Грунтоўны асабісты 

фонд З. Азгура, знаходзіцца на уліку ў архіве, але фактычна захоўваецца ў 

мемарыяльным музеі скульптара. У якасці асабістых архіўных фондаў 

вылучаны дакументы мастакоў Я. Ціхановіча, Б. Басава, С. Каткова, А. 

Тычыны, А. Мазалёва і інш., перададзеныя самімі архіваўтваральнікамі і іх 

сем’ямі [18]. Характэрнай асаблівасцю камплектавання з’яўляецца актыўны 
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ўдзел супрацоўнікаў музея ў фарміраванні фондаў і калекцый, што надае 

шэрагу комплексаў рысы персанальнага збору. 

У Аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (АРКР ЦНБ НАНБ) сабрана больш 60 

асабістых архіваў, з якіх 45 даступны для выкарыстання, і каля 15 

неапрацаваных (П. Панчанкі, І. Чыгрынава, В. Сербенты і інш.) [19], і  

калекцыя дакументаў асабістага паходжання, у склад якой уваходзяць часткі  

асабістых архіваў больш 20 асоб [20]. Гэта асабістыя фонды былога 

прэзідэнта Акадэміі навук Беларусі, акадэміка У. Купрэвіча (неапрацаваны), 

акадэмікаў-навукоўцаў А. Вечара, М. Томіна, М. Безбародава, беларускіх 

навукоўцаў-гісторыкаў, археолагаў і этнографаў М. Улашчыка, М. 

Грынблата, У. Тарасенкі; пісьменнікаў і грамадска-культурных дзеячаў: У. 

Дубоўкі, Л. Геніюш, У. Караткевіча, А. Пальчэўскага, Ю. Гаўрука і інш. 

Фонд паэта і навукоўца-біяхіміка А. Вечара (1905–1975), з’яўляецца самым 

колькасным асабістым фондам, з шэрагу тых, што захоўваюцца ў 

дзяржаўных сховішчах Рэспублікі Беларусь [21]. Дакументы фондаў 

прадстаўляюць сабой каштоўнейшую крыніцу па гісторыі беларускага 

нацыянальна-культурнага жыцця ў Заходняй Беларусі, Літве, Латвіі, 

беларускай гістарычнай навукі і іншых галін ведаў, адлюстроўваючы жыццё 

краіны праз прызму ўспрымання беларускай навуковай і пісьменніцкай 

эліты.  

У Навукова-даследчыцкім аддзеле кнігазнаўства Нацыянальнай 

бібліятэкі Беларусі (НДАК НББ) канцэнтрацыя асабістых архіваў адбываецца 

ў форме  фондаў [22] і калекцыі [23], якія траплялі на захоўванне разам з 

прыватнымі бібліятэкамі ці асобна. У аддзеле захоўваецца два даступных для 

карыстальнікаў асабістых фонда  бібліятэказнаўцы Я. Хлябцэвіча і 

пісьменніка К. Каганца, неапрацаваныя архівы першага дырэктара бібліятэкі 

І. Сіманоўскага, бібліёграфа Н. Ватацы, бібліятэкара і мастацтвазнаўцы В. 

Дышыневіч, гісторыка М. Нікольскага, збор матэрыялаў дзеячаў навукі і 

культуры, куды увайшлі дакументы 14 асоб. У адпаведнасці з інструкцыямі, 
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распрацаванымі бібліятэкарамі у дачыненні да рукапісаў, асноўнымі 

уліковымі дакументамі з’яўляюцца: кніга паступленняў, спіс фондаў, лісты 

фондаў, інвентарныя вопісы фондаў, справы фондаў. Улік вядзецца па 

фондах, а у кожным фондзе – па адзінках захоўвання [24]. У НДАК НББ 

паступаючыя дакументы падрабязна апісваюцца ў інвентарнай кнізе, а потым 

на бібліятэчных картках. Бібліяграфічнае апісанне, з аднаго боку, з’яўляецца 

больш дэтальным, за архіўнае, з другога, пры адсутнасці вопісу страчвае 

неабходную для асабістых фондаў сістэматызацыю. 

Усяго у дзяржаўных і ведамасных архівах Беларусі і аддзелах рукапісаў 

бібліятэк захоўваецца  больш 600 фондаў асабістага паходжання, пры гэтым 

больш за палову 367 фондаў – у БДАМЛМ, і 70 калекцый, якія утрымліваюць 

дакументы больш 440 асоб. 

 На 1991 г. у сістэме Міністэрства культуры БССР дзейнічаў 141 музей, 

дакументальная частка ў зборах 107 з іх складала больш за 300 тысяч адзінак 

захоўвання [25], уключаючы комплексы дакументаў, што датычаццца 

дзейнасці асобы. Сёння у Беларусі дзейнічае 12 мемарыяльных музеяў, якія 

захоўваюць дакументы аб жыцці і дзейнасці Я. Купалы, Я. Коласа, М. 

Багдановіча, П. Броўкі, І. Мележа, А. Міцкевіча, Ф. Багушэвіча, В. 

Бялыніцкага-Бірулі, З. Азгура, П. Лепяшынскага, А. Купрыянавай, М. 

Гойшыка, уключаючы рукапісы твораў, ліставанне, біяграфічныя дакументы, 

кнігі, выяўленчыя дакументы, фотаздымкі, аўдыа- і відэадакументы, рэчы. 

Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчынай вайны (БДМГВАВ) 

з’яўляецца найвялікшым сховішчам дакументаў асабістага паходжання яе 

ўдзельнікаў, якія аб’яднаны у т.зв. асабістыя справы – комплексы дакументаў 

што звычайна складаюцца з біяграфічных матэрыялаў (пасведчанні, граматы 

і інш.), ліставання і фотаздымкаў, колькасць асабістых справаў перавышае 6 

тысяч, сярод якіх дакументы В. Казлова, Ц. Бумажкова, К. Заслонава, Э. 

Лаўрыновіча, В. Лівенцава, У. Лабанка, М. Осіпавай, А. Рабцэвіча і інш. У 

Нацыянальным музеі гісторыі і культуры Беларусі (НМГКБ) сабраны 

дакументы дзеячаў беларускай навукі, культуры, гаспадаркі, грамадска-
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палітычнай сферы, спартсмэнаў, пачынаючы з ХІХ ст. Да асабліва 

каштоўных можна аднесці асобныя дакументы і рэчы А. Багдановіча і сям’і, 

перададзеныя з Яраслаўля, рэчы, што належалі сем’ям Ф. Багушэвіча і В. 

Дуніна-Марцынкевіча, дзённік архіепіскапа М. Галубовіча, фотаздымкі І. 

Буйніцкага, І. і А. Луцкевічаў, В. Ластоўскага, Л. Дубейкоўскага, А. 

Гурыновіча, Я. і У.  Хлябцэвічаў, Цёткі (А. Пашкевіч), комплексы 

дакументаў мастака П. Гаўрыленка, гісторыкаў М. Нікольскага, У. Перцава, 

У. Пічэты, паэта М. Танка, пісьменніка П. Броўкі, кампазітараў Р. Пукста, Я. 

Цікоцкага, М. Чуркіна, П.  Падкавырава, У. Пічэты.  

У музеі гісторыі тэатральнай і музыкальнай культуры (ДМГТМК) 

захоўваюцца комплексы дакументаў мастакоў К. Быліча, А. Грыгар’янца, 

канцэртмайстра У. Шэліхіна, кампазітараў Ю. Семянякі, акцёраў і рэжысёраў 

Г. Арловай і М. Яроменкі, М. і М. Кавязіных, Ю. Ужанцава, С. Штэйна, 

дырыжораў Я. Вашчака, В. Роўды, хормайстра А. Кагадзеева, 

мастацтвазнаўцы А. Лабовіча, паэта С. Новіка-Пяюна. У музеі гісторыі 

беларускай літаратуры (ДМГБЛ) – пісьменнікаў і паэтаў В. Віткі, З. Верас, С. 

Грахоўскага, Н. Гілевіча, А. Звонака, В. Іпатавай, К. Крапівы, А. Мілюця, П. 

Панчанкі, Т. Хадкевіча, С. Яновіча.  

У Мінскім абласным краязнаўчым музеі ў г. Маладзечна 

утрымліваюцца дакументы М. Ермаловіча, П. Мядзёлкі, П. Бітэля, А. 

Махнача. Навуковую каштоўнасць прадстаўляе комплекс дакументаў 

ураджэнца Валожынскага раёна В. Харука, копіі дакументаў аб дзейнасці Б. 

Тарашкевіча. У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі захоўваецца 

каштоўнейшы архіў гісторыка А. Сапунова, зборы дакументаў аб дзейнасці 

мастакоў Ю. Пэна і М. Шагала, калекцыянера В. Федаровіча; у Гродзенскім 

абласным краязнаўчым музеі – гісторыка П. Кнышава, філосафа А. 

Макавельскага, настаўніка і фатографа Р. Салаўя; у Магілёўскім абласным 

краязнаўчым музеі – гісторыка і краязнаўцы І. Філіповіча, арганізатара 

партызанскага руху на Магілёўшчыне падчас Вялікай Айчынай вайны І. 

Станкевіча, пісьменніка і перакладчыка П. Кабзарэўскага. У Гомельскім 
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абласным краязнаўчым музеі захавалася невялікая частка асабістага архіва 

расійскага дзяржаўнага дзеяча і гісторыка Ю.В. Талстога (1824–1878) 

перададзеная ў 1920 г. у музей настаўнікам С. Бабарыкіным. У Брэсцкім 

краязнаўчы музеі – дакументы першага дырэктара Брэсцкага дзяржаўнага 

настаўніцкага інстытута  А. Гарбачова, удзельнікаў Вялікай Айчынай вайны 

У. Сальнікава і сям’і Фядотавых, паэта і журналіста І. Шчуроўскага, першага 

дырэктара Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея І. Бірулі.   

Захаванне комплексаў дакументаў асабістага паходжання у музеях 

Рэспублікі Беларусь, ажыццяўляецца па інструкцыі 1997 г., згодна з якой 

дакументальныя помнікі, што знаходзяцца на захоўванні ў музеях уваходзяць 

у склад Нацыянальнага архіўнага і Музейнага фондаў, а парадак іх 

камплектавання, захавання і ўліку вызначаецца існуючым заканадаўствам. 

Асноўнымі дакументамі на падставе якіх адбываецца улік з’яўляюцца: акт 

прыёму, акт выдачы, кніга паступленняў, навуковы інвентар, падчас 

рэгістрацыі новых паступленняў, комплексам дакументаў як правіла 

надаецца адзін нумар з адпаведнымі колькасці дробнымі нумарамі 

уваходзячых прадметаў. Пытанні захавання пісьмовых дакументаў у музеях 

асобна ў межах дадзенай інструкцыі не асвятляюцца [26].  

Колькасць цэласных комплексаў дакументаў адной асобы, што маюць 

самастойную навуковую вартасць і знаходзяцца на захоўванні у музеях 

Беларусі перавышае 50. На практыцы, тэматычная скіраванасць музейнай 

калекцыі (прынцып пертыненцыі) супрацьпастаўляецца генетычнай 

цэласнасці архіўнага фонда, асноўнай мэтай стварэння якога з’яўляецца 

захаванне найбольш поўнага комплекса дакументаў (прынцып правеніенцыі), 

і прыводзіць да цяжкасцяў ва ўліку, захаванні, доступе да асабістых архіваў 

ці іх частак у музеях. У савецкі перыяд музей, з’яўляючыся ідэалагічнай 

установай, у задачы якой уваходзіла адлюстраванне і прапагандаванне 

афіцыйнай гісторыі і рэчаіснасці, збіраў асобныя дакументы  і прадметы 

ўдзельнікаў рэвалюцый, войн, працаўнікоў гаспадаркі, спартсмэнаў і інш. У 

асноўным гэта пасведчанні, ганаровыя граматы, узнагароды, якія 
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вызначаюцца разнароднасцю фіксацыі інфармацыі, фрагментарнасцю, 

ідэалагічнай зададзенасцю, скіраванасцю да атракцыі (прыцягнення увагі 

гледача) і невысокай крыніцазнаўчай каштоўнасцю. Большасць цэласных 

комплексаў дакументаў (фамільныя, сядзібныя архівы), якія браліся на 

захоўванне у пачатку 1920-х гг. і колькасць якіх была нязначнай у выніку 

панесеных страт, у пасляваенны час былі перададзены ў  дзяржаўныя архівы. 

Асабістыя архівы найбольш актыўна прымаліся на захоўванне ў музеі ў 

другой палове ХХ ст., аднак апрацоўка і улік дакументаў асабістага 

паходжання  ў музеях Беларусі разыходзіцца з метадычнымі рэкамендацыямі 

савецкага перыяду [27]. Нешматлікія цэласныя асабістыя архівы, 

перададзеныя ў музей архіваўтваральнікам ці яго роднымі, як правіла 

патрабуюць дадатковай навуковай архіўнай апрацоўкі, стварэння даведачнага 

апарата і сістэмы інфарміравання аб іх колькасці і складзе.  

Прыведзены колькасны і якасны аналіз адлюстроўвае спецыфіку 

праблем у захаванні асабістых архіваў у дзяржаўных сховішчах Беларусі на 

сучасным этапе, якія не аднойчы ставіліся, і вырашаюцца і ў межах 

міжнароднага архівазнаўства. Гэта расцярушанне дакументаў адной асобы па 

розных сховішчах,  адсуднасць даступнай інфармацыі аб захаванні асабістых 

архіваў з дзяржаўных сховішчах, нездавальняючыя умовы навукова-

тэхнічнай апрацоўкі  і захоўвання, нізкая інфарматыўная каштоўнасць 

шэрагу асабістых архіваў, што былі прыняты на дзяржаўнае захоўванне, 

адсутнасць дадзеных аб асабістых архівах беларускіх дзеячаў, якія 

захоўваюцца ў замежных сховішчах. Актуальнымі пытаннямі з’яўляюцца 

павышэнне ступені ўсведамлення грамадствам каштоўнасці асабістых 

архіваў, выпрацоўка форм і метадаў захавання электронных асабістых 

архіваў.  

Кожнае дзяржаўнае сховішча Беларусі мае вызначаны накірунак 

камплектавання: дакументы грамадска-палітычных дзеячаў і навукоўцаў 

рэспублікі прымаюцца НАРБ, дзеячаў літаратуры і мастацтва – БДАМЛМ, 

ДМГБЛ, ДМГТМК, мемарыяльнымі музеямі, навукоўцаў і дзеячаў 
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літаратуры – АРКР ЦНБ НАНБ, навукі і тэхнікі – БДАНТД,  дзеячаў 

рэгіянальнага маштабу, удзельнікаў і сведкаў гістарычных падзей – 

абласнымі і занальнымі архівамі, краязнаўчымі музеямі, БДМГВАВ. Пры 

гэтым найбольшая колькасць захаваўшыхся архіваў – гэта архівы дзеячаў 

літаратуры (25,6%), сведкаў і удзельнікаў гістарычных падзей (14,6%), але 

пры гэтым трэба улічваць малаколькаснасць іх складу, навукоўцаў (13,2%), 

дзеячаў тэатра (11,3%) грамадска-палітычных дзеячаў (9,3%), сферы музыкі, 

мастацтва, культуры ў сярэднім па 5,5%. (Дадатак 2). Перакрыжаванне 

накірункаў камплектавання дзяржаўных устаноў асабістымі архівамі, 

прыводзіць да іх распылення пры адсутнасці сістэмы інфармавання аб стане і 

месцах захавання асабістых архіваў. 

Дакументы асабістых фондаў і калекцый (асабліва тых, што захоўваюцца 

у абласных і занальных архівах, а таксама музеях) адлюстроўваюць у 

першую чаргу афіцыйную гісторыю. “Працэс камплектавання вызначаўся ў 

адпаведнасці з дзяржаўнай палітыкай, а значыць захоўваліся толькі 

“патрэбныя” афіцыйнай уладзе дакументы, гісторыя грамадства аказвалася 

амаль выкрэсленай: думкі, пачуцці, радасці, пакуты папярэдніх пакаленняў 

не пакінулі нічога апрача сціплых адбіткаў” [28, с.36].  

Асноўныя праблемы, звязаныя з улікам, апісаннем, захаваннем і 

выкарыстаннем асабістых архіваў у складзе дзяржаўных архіваў, музеяў і 

бібліятэк, падымаліся у рамках даследаванняў савецкіх архівістаў, якія 

прапаноўвалі шляхі іх вырашэння [29]. Метадычныя рэкамендацыі па працы 

з дакументамі асабістага паходжання [30] прадугледжвалі апісанне акрамя 

дакументаў, прадметаў і кніг, што паступаюць разам з уласна асабістым 

архівам (стварэнне раздзелу у вопісу, бібліятэчных картак). Такім чынам, 

прадмет, кніга, дакумент захоўваючыся ў архіве праходзяць два віды 

апісання (архіўнае і музейнае, архіўнае і бібліятэчнае).  Адпаведна ў 

бібліятэцы асабісты фонд павінен апісваецца па бібліятэчных і архіўных 

правілах, а ў музеях актуальным з’яўляецца увядзенне архіўнага апісання і 

уліку дакументаў НАФ [31, с.146].  
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Такім чынам, праца з асабістымі архівамі прынятымі на дзяржаўнае 

захоўванне патрабуе спалучэння архіўных, бібліятэчных і музейных методык 

апісання і інфармавання, а таксама шчыльнага супрацоўніцтва працаўнікоў 

дадзеных мемарыяльных устаноў у гэтым накірунку. Вырашэнню 

акрэсленых праблем можа спрыяць стварэнне з прадстаўнікоў архіваў, 

музеяў і бібліятэк рэспублікі каардынацыйнага савета па захаванні асабістых 

архіваў, у задачы якога ўваходзіў бы пошук і цэнтралізаваны улік асабістых 

архіваў, каардынацыя дзеянняў па іх набыццю ў дзяржаўную ўласнасць, 

метадычная дапамога і кантроль за навукова-тэхнічнай апрацоўкай і 

выкарыстаннем, папулярызацыя і прыцягненне на захоўванне. Вядучую ролю 

пры стварэнні савета павінен ўзяць на сябе БДАМЛМ, як вядучая установа 

республікі, якая працуе з асабістымі фондамі.  

Перспектыўнымі накірункамі у працы з асабістымі архівамі могуць стаць 

стварэнне даведніка у друкаванай ці электроннай форме, рэканструкцыя 

страчаных і расцярушаных асабістых архіваў, улік асабістых архіваў дзеячаў 

беларускай навукі і культуры, што захоўваюцца ў замежных сховішчах, 

наладжванне супрацоўніцтва паміж супрацоўнікамі архіваў, музеяў і 

бібліятэк, з дапамогай Інтэрнэт-сайта “Асабістыя архівы” 

(http://www.personalarchives.narod.ru). Паўсюдная змена носьбіта інфармацыі 

з папяровага на электронны, робіць актуальнай праблему захавання 

электронных асабістых архіваў, стварэння адзінай інфармацыйнай сістэмы з 

удзелам асноўных мемарыяльных інстытутаў грамадства архіваў, музеяў і 

бібліятэк. 
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  Дадатак 1 

Асабістыя архівы за захоўванні ў дзяржаўных архівах , бібліятэках і 

музеях Рэспублікі Беларусь 

 

назва  пачатак 

камплек. 

фондамі 

асабістага 

паходжання 

асабістыя 

фонды 

сямейныя 

фонды 

фамільныя 

(родавыя) 

фонды 

асабістыя 

архівы 

аб’яднаныя 

ў калекцыі 

калекцыі, 

сабраныя 

асобай 

рэспубліканскія архівы 

 

НАРБ 1947, 

1968, 1975

45 4  6(21)*  

НГАБ 1939** 4  9   

НГАБ ў г. Гродна 1955   3   

БДАМЛМ 1960 335 32  5(74) 25  

                                                 
* Дзве калекцыі, сабраныя архівістамі утрымліваюць 13 асабістых архіваў. 
** Дата апрацоўкі  першага фамільнага фонда. 
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БДАНТД 1982 35   1  

БДАКФФД 1963     6 

абласныя  і занальныя архівы 

 

ДА Брэсц. вобл 1977 1   2(10) 1 

ДА Віцеб. вобл. 1950, 1987 26 4  1(3)   

ДА Гомель. вобл. 1966 1   1(31)  

ДА Гродз. вобл. 1980 5   1(13)  

ДА Мін. вобл. 1978    1 (45)  

ДА Магіл. вобл. 1966    1(27)  

ДАГА Гомель. вобл.  2001    1(5)  

ДАГА Гродз. вобл. 2000 3     

ДАГА Магіл. вобл. 1996 5     

ЗДА у г. Баранавічы 1978    1(23)  

ЗДА у г. Кобрын 1986    1(10)  

ЗДА у г. Пінск 1978    2(36)  

ЗДА у г. Полацк 1989    1(26)  

ЗДА у г. Глубокае 2003    1(13)  

ЗДА у г. Орша 1987 4   1(3)  

ЗДА у г. Мазыр 1976    1(20)  

ЗДА у г. Жлобін 1977    1(19)  

ЗДА у г. Рэчыца 1970 8     

ЗДА у г. Барысаў 1985    1(3)  

ЗДА у г. Маладзечна 1986 10     

ЗДА у г. Слуцк 1985    1(21)  

ЗДА у г. Ліда 2007    1(2)  

ЗДА у г. Навагародак 1985 1     

ЗДА у г. Бабруйск 2005    1(6)  

ЗДА у г. Крычаў 2005    1(2)  

Усяго  483 40 12 34(414)  
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ведамасныя архівы 
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назва  пачатак камплек. архіва 

фондамі асабістага 

паходжання 

 

асабістыя фонды асабістыя архівы 

аб’яднаныя ў 

калекцыі 

ЦНА НАНБ 

 

1965 1  

Збор інстытута 

мастацтвазнаўства, 

этнаграфіі і фальклора 

 

пач.1960 4  

Архіў МУС 

 

2001 1  

Архіў НММ РБ 1994 больш 8 2 (больш 20) 

 

  

аддзелы рукапісаў бібліятэк 

 

назва  пачатак камплек. 

фондамі асабістага 

паходжання 

асабістыя фонды асабістыя архівы 

аб’яднаныя ў 

калекцыі 

НДАК НББ 1920-я 6 

 

 

1(14) 

АРКР ЦНБ НАНБ 1968 60 1 (больш 20) 

 

 

Дадатак 2  

Захаванне асабістых архіваў у адпаведнасці з накірункам дзейнасці*** 

 

№ характар дзейнасці сфера і маштаб  дзейнасці 

 

коль-сць 

(%) 

 

сховішчы 

1. грамадска-

палітычная дзейнасць 

палітычныя дзеячы 

рэспубліканскага, абласнога і 

9,3 НАРБ,  

абласныя архівы 

                                                 
*** На падставе аналіза  базы дадзеных “Асабістыя архівы”, якая утрымлівае інфармацыю аб больш 1200 
асабістых архіваў дзеячаў беларускай навукі, культуры, мастацтва, грамадска-палітычнай сферы і г.д. 
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 раённага маштаба 

 

2. навука навукоўцы розных галін ведаў 

(гісторыкі, філолагі,  біёлагі, 

фізікі і г. д.) 

 

13,2 АРРК ЦНБ НАНБ, 

НАРБ, БДАНТД 

3. літаратура паэты, драматургі, пiсьменнiкі, 

лiтаратуразнаўцы, рэдактары, 

выдаўцы, журналісты 

 

25,6 БДАМЛМ,  

АРРК ЦНБ НАНБ, 

ДМГТМК, ДМГБЛ, 

мемарыяльныя музеі 

 

4. мастацтва мастакі, скульптары, 

мастацтвазнаўцы, фатографы 

 

5,4 БДАМЛМ,  

ДМГТМК, ДМГБЛ 

5. тэатр акцёры, рэжысёры тэатра і 

кіно, салісты балета, спевакі, 

сцэнарысты, кiнааператары, 

кiназнаўцы 

 

11,3 БДАМЛМ,  

ДМГТМК, ДМГБЛ, 

НМГКБ 

6. музыка кампазітары, выканаўцы, 

спевакі, музыказнаўцы 

 

5,6 БДАМЛМ,  

ДМГТМК, ДМГБЛ, 

НМГКБ 

 

7. культура асобы, што вызначыліся у 

некалькіх галінах культурнай 

дзейнасці, ні адна з якіх не 

з’яўляецца дамінуючай, 

працаўнікі устаноў культуры 

(архіваў, музеяў, бібліятэк) 

 

5,5 НДАК НББ, 

БДАМЛМ,  

АРРК ЦНБ НАНБ 

8. калекцыянаванне калекцыянеры 

 

1,08 БДАМЛМ 

9. сведкі/удзельнікі 

гістарычных падзей 

сведкі/удзельнікі Вялікай 

Айчынай вайны, 

14,6 абласныя  і занальныя 

архівы,  
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Кастрычніцкай рэвалюцыі і 

інш. падзей, ў асноўным 

абласнога і раённага маштаба. 

 

БДМГВАВ, 

краязнаўчыя музеі 

 

10

. 

тэхніка архітэктары, інжынеры, 

канструктары 

 

2,6 БДАНТД 

11

. 

працаўнік гаспадаркі працаўнікі прамысловасці, 

сельскай гаспадаркі, сферы 

адукацыі, абслугоўвання, 

урачы, ў асноўным абласнога і 

раённага маштаба 

 

3,3 абласныя  і занальныя 

архівы,  

краязнаўчыя музеі,  

НМГКБ 

 

12

. 

спорт спартсмены 

 

0,25 НМГКБ 
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У святле вызначаных тэндэнцый асабістыя архівы, з’яўляючыся 
часткай НАФ РБ, паўстаюць адной з важнейшых складовых частак 
інфармацыйнага рэсурсу грамадства, знаходзячыся на захоўванні ў 
прыватнай уласнасці, дзяржаўных архівах, музеях і бібліятэках у 
якасці фондаў і калекцый асабістага паходжання. Праблема 
захоўвання прыватных, асабістых архіваў, архіваў літаратуры і 
мастацтва абмяркоўвалася на шэрагу міжнародных сустрэч 
архівістаў, кангрэсах МСА ў 1950, 1956, 1968 і 1972 гг., на 
пасяджэннях Міжнароднай канферэнцыі “круглага стала” архіваў у 
1958 і 1975 гг. IV Міжнародная канферэнцыя з цыкла 
“Скаўронкаўскія чытанні” (Польшча), што адбылася ў 1998 г., 
вызначыла прававы статус прыватных архіваў: яны з’яўляюцца 
неад’емнай часткай нацыянальнай архіўнай спадчыны і  павінны 
захоўвацца ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам і 
міжнароднымі стандартамі [460, s.16–17].  

Пытанне захоўвання асабістых архіваў, цесна звязана з 
працэсам размежавання функцый паміж асноўнымі мемарыяльнымі 
інстытутамі грамадства: архівамі, музеямі і бібліятэкамі. У XIX–
першай палове ХХ ст. своеасаблівым архіўна-музейна-бібліятэчным 
асяродкам з’яўляліся такія навуковыя цэнтры як Асалінеўм ва 
Украіне,  ардынацкія зборы Замойскіх, Красінскіх у Польшчы, 
чыталішты ў Балгарыі, у функцыі якіх уваходзіла захаванне і 
вывучэнне гістарычных сведчанняў. Падзел аб’ектаў захоўвання 
“дакумент–прадмет–кніга” адбыўся толькі ў другой палове ХХ ст., 
вызначыўшы прыярытэты ў камплектаванні дзяржаўных сховішчаў. 
VIII Міжнародная канферэнцыя “круглага стала” архіваў у 1962 г. 
ставіла на мэце размежаваць  функцыі архіваў, бібліятэк і музеяў у 
справе захоўвання дакументаў. У рэчышчы дадзенага працэсу 
вырашаюцца праблемы захоўвання асабістых архіваў [433, s.7–8]. 

 


