
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ 

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 

Кафедра крыніцазнаўства 

 

 

 

 

ПЛЫТНІК 

Аляксандр Генадзьевіч 

 

 

АРХІЎНЫЯ І БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ЗБОРЫ РАДЗІВІЛАЎ ЯК АБ’ЕКТ 

СУСВЕТНАЙ СПАДЧЫНЫ ЮНЭСКА 

 

                                Магістэрская дысертацыя 

 

спецыяльнасць 1-26 80 02 «Дакументалістыка, дакументазнаўства, 

архівазнаўства» 

 

 

 

 

                                                                                   Навуковы кіраўнік: 

                                                                                   кандыдат гістарычных навук, 

                                                                                   дацэнт А.М. Латушкін 

 

 

 

Дапушчана да абароны 

«___» ____________ 2019 г. 

Загадчык кафедры крыніцазнаўства, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт 

____________________М.Ф. Шумейка 

 

 

 

 

Мінск, 2019 



2 
 

ЗМЕСТ 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ .................................................... 3 

УВОДЗІНЫ ........................................................................................................... 6 

ГЛАВА 1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, КРЫНІЦЫ І МЕТАДЫ ДАСЛЕДАВАННЯ 10 

1.1 Гістарыяграфія........................................................................................... 10 

1.2 Крыніцы ..................................................................................................... 21 

1.3 Метады даследавання................................................................................ 26 

ГЛАВА 2. ПРАГРАМА ЮНЭСКА “ПАМЯЦЬ СВЕТУ” І ЯЕ ДЗЕЙНАСЦЬ У 

БЕЛАРУСІ .......................................................................................................... 29 

2.1 Сутнасць і гісторыя Праграмы “Памяць свету” ...................................... 29 

2.2 Гісторыя ўключэння Радзівілаўскіх збораў у Сусветны рэестр Праграмы 

“Памяць свету” ................................................................................................ 37 

ГЛАВА 3. ХАРАКТАРЫСТЫКА АРХІЎНЫХ І БІБЛІЯТЭЧНЫХ ЗБОРАЎ 

КНЯЗЁЎ РАДЗІВІЛАЎ ...................................................................................... 44 

3.1 Агульныя звесткі аб зборах і фондаўтваральніках .................................. 44 

3.2 Гісторыя архіва і бібліятэкі Радзівілаў ..................................................... 47 

ГЛАВА 4. ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ ФАМІЛЬНЫХ ЗБОРАЎ, 

УКЛЮЧАНЫХ У СУСВЕТНЫ РЭЕСТР ПРАГРАМЫ “ПАМЯЦЬ СВЕТУ” 53 

4.1 Апісанне і храналагічныя межы збораў ................................................... 53 

4.2 Статус фондаўтваральнікаў ...................................................................... 56 

4.3 Агульны аб’ём збораў і віды дакументаў ................................................ 58 

4.4 Ступень захаванасці збораў ...................................................................... 61 

ЗАКЛЮЧЭННЕ .................................................................................................. 63 

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ І ЛІТАРАТУРЫ ..................................... 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Тэма: Архіўныя і бібліятэчныя зборы Радзівілаў як аб’ект сусветнай 

спадчыны ЮНЭСКА. 

Ключавыя словы: ЮНЭСКА, “Памяць свету”, дакументальная 

спадчына, рэестр, Радзівілы, архіў, бібліятэка, зборы, род, дынастыя. 

Мэта працы: вызначэнне адметнай каштоўнасці Нясвіжскага архіва і 

бібліятэчнай калекцыі Радзівілаў сярод іншых аналагічных аб’ектаў 

сусветнай дакументальнай спадчыны ўнесеных у рэестр Праграмы ЮНЭСКА 

“Памяць свету”. 

Актуальнасць даследавання палягае ў тым, што з ростам цікавасці да 

гісторыі з боку грамадства, даледчыкам, роўна як і ўсім зацікаўленым у 

вывучэнні гісторыі сваёй краіны варта ўсяляк прасоўваць беларускую 

культурную спадчыну, у тым ліку і дакументальную. У святле дадзенай 

прапановы, вызначэнне месца Радзівілаўскіх архіўных і біблітэчных збораў 

сярод уключаных у рэестр “Памяць свету” аб’ектаў было б адным з важных 

крокаў у гэтым накірунку. 

Аб’ект даследавання: архіў і бібліятэка Радзівілаў як аб’ект 

Сусветнага рэестру Праграмы ЮНЭСКА “Памяць свету”. 

Прадмет даследавання: наяўнасць аналагічных або блізкіх да 

Радзівілаўскіх фамільных збораў сярод прадстаўленых у рэестры “Памяць 

свету” пазіцый. 

Вынікі даследавання і іх навізна. У працы былі вызначаны асноўныя 

накірункі дзейнасці МКК Праграмы “Памяць свету” у Беларусі, актуалізавана 

гісторыя ўключэння Радзівілаўскіх збораў у Сусветны рэестр; вызначана 

адпаведнасць архіўных і бібліятэчных збораў Радзівілаў крытэрыям для 

ўнясення ў рэестр, а таксама праведзены параўнальны аналіз архіва і 

бібліятэкі Радзівілаў з іншымі фамільнымі зборамі, уключанымі ў рэестр. У 

сваю чаргу, навізна палягае ў тым, што раней дзейнасць МКК Праграмы і 

гісторыя ўключэння ў рэестр архіўных і бібліятэчных збораў Радзівілаў 

падрабязна не разглядаліся, роўна як не было абагульняючых прац па 

дадзенай тэматыцы. Акрамя гэтага, пытанне наяўнасці аналагаў архіва і 

бібліятэкі Радзівілаў сярод аб’ектаў сусветнай дакументальнай спадчыны 

ЮНЭСКА раней не ўздымалася ўвогуле. 

Структура і аб’ем дысертацыі: праца складаецца з рэферату на трох 

мовах, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры. Агульны аб’ём працы складае 77 старонак. Спіс выкарыстаных 

крыніц і літаратуры ўтрымлівае 103 пазіцыі. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Тема: Архивные и библиотечные собрания Радзивиллов как объект 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ключевые слова: ЮНЕСКО, “Память мира”, документальное 

наследие, реестр, Радзивиллы, архив, библиотека, собрания, род, династия. 

Цель работы: определение отличительной ценности Несвижского 

архива и библиотечной коллекции Радзивиллов среди других аналогичных 

объектов всемирного документального наследия внесенных в реестр 

Программы ЮНЕСКО «Память мира». 

Актуальность исследования заключается в том, что с ростом интереса 

к истории со стороны общества, исследователям, равно как и всем 

заинтересованным в изучении истории своей страны стоит всячески 

продвигать белорусское культурное наследие, в том числе и документальное. 

В свете данного предложения, определение места Радзивилловских архивных 

и библиотечных собраний среди включённых в реестр “Память мира” 

объектов было бы одним из важных шагов в этом направлении. 

Объект исследования: архив и библиотека Радзивиллов как объект 

Всемирного реестра Программы ЮНЕСКО “Память мира”. 

Предмет исследования: наличие аналогичных либо близких к 

Радзивилловским фамильных собраний среди представленных в реестре 

“Память мира” позиций. 

Результаты исследования и их новизна. В работе были определены 

основные направления деятельности МКК Программы “Память мира” в 

Беларуси; актуализированна история включения Радзивилловских собраний в 

реестр; определено соответствие архивных и библиотечных собраний 

Радзивиллов критериям для включения в реестр, а так же проведён 

сравнительный анализ архива и библиотеки Радзивиллов с другими 

фамильными собраниями, включёнными в реестр. В свою очередь, новизна 

заключается в том, что ранее деятельность МКК Программы и история 

включения в реестр архивных и библиотечных собраний Радзивиллов 

подробно не рассматривались, равно как и не было обобщающих работ по 

данной тематике. Кроме того, вопрос наличия аналогов архива и библиотеки 

Радзивиллов среди объектов всемирного документального наследия 

ЮНЕСКО ранее вообще не поднимался. 

Структура и объём диссертации: работа состоит из реферата на трёх 

языках, введения, четырёх глав, заключения и списка использованных 

источников и литературы. Общий объём работы составляет 77 страниц. 

Список использованных источников и литературы содержит 103 позиции. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

  

Topic: The Radzwills’ Archives and Library Collection as a part of the 

UNESCO World Heritage. 

Key words: UNESCO, “Memory of the World”, documentary heritage, 

register, the Radziwills, archive, library, collections, family, dynasty. 

The purpose of the work: determining the distinctive value of the Nesvizh 

Archive and the Radziwill Library Collection among other similar objects of world 

documentary heritage listed in the UNESCO “Memory of the World” Register. 

The relevance of the work lies in the fact that with a growing interest in 

history from society, researchers, as well as all those interested in studying the 

history of their country, should in every way promote the Belarusian cultural 

heritage, including the documentary one. In the light of this proposal, determining 

the place of the Radziwill’s archives and library collection would be one of the 

important steps in this direction. 

Object of research: the Radzwills’ Archives and Library Collection as a 

part of the UNESCO “Memory of the World” register. 

Subject of research: the presence of similar or close to the Radziwill’s 

family collections among the items, which were presented in the “Memory of the 

World” register. 

The results of the research and their novelty. The work identified the 

main activities of the IAC of the “Memory of the World” Programme in Belarus; 

an updated history of the Radziwill’s archives and library collection inclusion in 

the register; determining an accordance of the Radziwill’s collection to the criterias 

for inclusion to the register and a comparative analysis of the Radziwills archives 

and library collection with other family collections which were included in the 

registry. In turn, the novelty lies in the fact that the activities of the IAC of the 

Programme and the history of the inclusion of the Radziwills in the registry were 

not discussed in detail earlier, nor was there any generalizing work on this topic. In 

addition, the question of the availability of analogues of the Radziwill’s archives 

and library among the objects of the UNESCO world documentary heritage has 

never been raised at all. 

The structure and scope of the thesis: the work consists of an abstract in 

three languages, introduction, four chapters, conclusion and list of references and 

literature used. The total scope of work is 77 pages. The list of used sources and 

literature contains 103 items. 
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УВОДЗІНЫ 
 

Безумоўна, архіўныя і бібліятэчныя зборы князёў Радзівілаў 

з’яўляюцца аднымі з самых значных і вялікіх па сваім аб’ёме фамільных 

збораў. Вядома, што прадстаўнікі гэтага роду адыгрывалі важную ролю ў 

палітычным, сацыяльна-эканамічным і культурным жыцці Рэчы Паспалітай і 

іншых краін Еўропы, займалі важныя дзяржаўныя і вайсковыя пасады. 

Адпаведна, у іх архіве адкладваліся дакументы, якія мелі не толькі высокае 

дзяржаўнае значэнне, але і міжнароднае. Прадстаўнікі роду Радзівілаў 

знаходзіліся ў сваяцкіх стасунках з прадстаўнікамі вядомых 

арыстакратычных еўрапейскіх родаў, таму ў архіве магчыма знайсці 

дакументы, якія датычацца не толькі гісторыі Беларусі і сумежных краін, але 

і еўрапейскай палітычнай гісторыі, ў тым ліку гісторыі міжнародных адносін. 

У складзе фамільных збораў прысутнічаюць абсалютна разнастайныя 

дакументы, якія маюць вялікую навуковую, гістарычную і культурную 

каштоўнасць. Ахопліваючы перыяд з ХІІ па першую палову ХХ ст., архіўныя 

зборы князёў Радзівілаў з’яўляюцца каштоўнейшай гістарычнай крыніцай, 

дасканалае вывучэнне якой усё яшчэ чакае свайго даследчыка. Яны 

ўключаюць у сабе дакументы эканамічна-гаспадарчага характару, 

дакументы, якія ўтрымліваюць звесткі па гісторыі беларускіх гарадоў, 

гаспадаркі, сацыяльнага ладу і сацыяльных адносін, гісторыі мануфактурнай 

і фабрычнай прамысловасці, гісторыі беларускіх гарадоў, аб развіцці гандлю, 

стану медыцынскага абслугоўвання насельніцтва, гісторыі культуры, 

асабістыя дакументы (напрыклад, дзённікі прадстаўнікоў роду або лісты, 

сярод якіх можна сустрэць перапіску з рознымі каранаванымі асобамі краін 

Еўропы), дакументы аб дзейнасці Нясвіжскага архіва і шэрагу іншых 

пытанняў.  

Бібліятэчныя зборы таксама ўражваюць сваім багаццем і 

разнастайнасцю. Вялікая колькасць унікальных рукапісных і друкаваных 

выданняў, сярод якіх можна сустрэць творы прадстаўнікоў роду, 

разнастайныя гравюры, ілюмінаваныя мапы, гербоўнікі, друкаваныя ноты і 

нават лібрэта да музычных твораў, безумоўна з’яўляюцца дыямантамі сярод 

Радзівілаўскіх збораў, а таксама каштоўнай крыніцай для вывучэння гісторыі 

кнігавыдання ў Беларусі. Вылучаецца кніжная частка і тым, што выданні, 

якія друкаваліся тыпаграфіямі Радзівілаў, маюць экслібрысы, мастацкая і 

гістарычная каштоўнасць якіх не падлягае сумневу. Між тым, наяўнасць 

экслібрысаў у свой час дапамагла даследчыкам як адшукаць раскіданыя па 

розных мясцінах кнігі, так і рэканструяваць склад бібліятэкі. 

Відавочным прызнаннем з боку сусветнай супольнасці было ўключэнне 

архіва Радзівілаў і Нясвіжскай бібліятэкі ў Сусветны рэестр ЮНЭСКА 
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“Памяць свету” у 2009 г. Нягледзячы на тое, што сама Праграма “Памяць 

свету” ўзнікла толькі ў 1992 г., патрэба ў яе стварэнні з’явілася значна раней. 

Яна была выклікана тым, што людзі звярнуліся да праблемы захаванасці 

дакументальнай спадчыны, якая ў шматлікіх выпадках пакідала жадаць 

лепшага. Войны, катаклізмы, сацыяльныя ўзрушэнні, катастрафічны недахоп 

сродкаў і высокакласных адмыслоўцаў – гэта далёка не поўны пералік 

фактараў, якія паўплывалі на захаванасць дакументальных помнікаў. Гэтыя 

праблемы, якія існавалі стагоддзямі, асабліва абвастрыліся ў XX ст. Вялікая 

колькасць сусветнай дакументальнай спадчыны была беззваротна страчана і 

знаходзілася пад пагрозай знікнення. Менавіта таму, першачарговымі мэтамі 

дадзенай Праграмы, яе стваральнікі вызначалі абарону дакументальнай 

спадчыны і забеспячэнне доступу да яе без аніякіх абмежаванняў (т.я. яна 

з’яўляецца ўсеагульным здабыткам чалавецтва) з улікам усіх культурных 

асаблівасцяў. Да таго ж, раней абарона дакументальнай спадчыны, у 

адрозненні ад матэрыяльнай, не была юрыдычна замацавана, г. зн. не 

стваралася не толькі нарматыўных прававых актаў канкрэтна ў дадзенай 

галіне, але і ўвогуле будзь-якіх дакументаў. Безумоўна, раней ужо існавалі 

дакументы накшталт Гаагскай канвенцыі 1954 г. або Канвенцыі ЮНЭСКА аб 

ахове сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны 1972 г., але для абароны 

дакументальных помнікаў у большасці выпадкаў гэтага было недастаткова. 

Створаны ў 1995 г. Сусветны рэестр “Памяць свету” у выніку дазволіў 

замацаваць прызнанне асобных дакументаў і дакументальных комплексаў у 

якасці сусветна прызнаных помнікаў дакументальнай спадчыны. 

Актуальнасць дадзенага даследавання палягае ў тым, што з ростам 

цікавасці да гісторыі з боку грамадства, даледчыкам, роўна як і ўсім 

зацікаўленым у вывучэнні гісторыі сваёй краіны варта ўсяляк прасоўваць 

беларускую культурную спадчыну, у тым ліку і дакументальную. У святле 

дадзенай прапановы, вызначэнне месца Радзівілаўскіх архіўных і біблітэчных 

збораў сярод уключаных у рэестр “Памяць свету” аб’ектаў было б важным 

дадатковым паказчыкам яго адметнасці, унікальнасці ужо ў межах рэестра 

Сусветнай спадчыны, г. зн. адным з новых крокаў у пазначаным накірунку. 

Акрэсленае пытанне можна сфармуляваць наступным чынам: “Ці існуюць 

сярод прадстаўленых у рэестры аб’ектаў сусветнай дакументальнай 

спадчыны фамільныя зборы аналагічныя Радзівілаўскім або падобныя да іх, і 

калі так, то ці выдзяляюцца Радзівілаўскія зборы якой-небудзь адметнасцю ў 

параўнанні з імі па агульных характарыстыках?” Акрамя таго, тэматыка 

ўключэння архіва і бібліятэкі Радзівілаў у Сусветны рэестр, а таксама 

прычыны і перадгісторыя гэтай падзеі дастаткова добра былі прадстаўлены ў 

айчыннай гістарыяграфіі, таму абагульняючая праца па дадзенаму пытанню 

была б мэтазгоднай. 
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З улікам актуальнасці тэмы, мэтай дысертацыйнага даследавання 

з’яўляецца вызначэнне адметнай каштоўнасці Нясвіжскага архіва і 

бібліятэчнай калекцыі Радзівілаў сярод іншых аналагічных аб’ектаў 

сусветнай дакументальнай спадчыны ўнесеных у рэестр Праграмы ЮНЭСКА 

“Памяць свету”. Дасягненне дадзенай мэты даследавання прадугледжвае 

вырашэнне наступных задач: 

1) вызначэнне асноўных накірункаў і аналіз вынікаў дзейнасці 

Міжнароднага кансультацыйнага камітэту (далей – МКК) Праграмы 

“Памяць свету” у Беларусі;  

2) актуалізацыя гісторыі ўключэння Радзівілаўскіх збораў у рэестр; 

3) вызначэнне адпаведнасці вышэйзгаданых збораў крытэрыям для 

ўнясення ў рэестр; 

4) параўнанне збораў князёў Радзівілаў з іншымі выяўленымі ў 

рэестры фамільнымі, або блізкімі да іх зборамі. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца архіў і бібліятэка Радзівілаў як 

аб’ект Сусветнага рэестру Праграмы ЮНЭСКА “Памяць свету”. 

Прадметам даследавання ў сваю чаргу з’яўляецца наяўнасць 

аналагічных або блізкіх да Радзівілаўскіх фамільных збораў сярод 

прадстаўленых пазіцый рэестра “Памяць свету”. 

Струкурна, дадзенае дысертацыйнае даследаванне цалкам адпавядае 

мэтам і задачам, якія былі пастаўлены аўтарам. Магістэрская дысертацыя 

складаецца з рэферату на трох мовах, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння і 

спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. Ва ўводзінах раскрываюцца 

асноўныя палажэнні даследавання, яго актуальнасць, мэты, задачы і 

структура. Першая глава “Гістарыяграфія, крыніцы і метады даследавання” 

прадстаўляе агляд айчыннай і замежнай гістарыяграфіі, у якім выяўляюцца 

як яе распрацаваны бок, так і пэўныя лакуны; крыніцазнаўчай базы, якая 

ўяўляе цікавасць перш за ўсё сваёй спецыфічнасцю і апісанне метадаў, якімі 

карыстаўся аўтар падчас напісання працы. Другая глава “Праграма 

ЮНЭСКА “Памяць свету” і яе дзейнасць у Беларусі” дае ўяўленне аб 

сутнасці, мэтах і задачах Праграмы, а таксама актуалізуе гісторыю 

ўключэння архіваў і бібліятэкі Радзівілаў у Сусветны рэестр. Трэцяя глава 

“Характарыстыка бібліятэчных збораў князёў Радзівілаў” утрымлівае звесткі 

аб зборах, гісторыі іх стварэння і фондаўтваральніках, а таксама дае адказ на 

пытанне: “Наколькі архіўныя і бібліятэчныя зборы Радзівілаў адпавядаюць 

крытэрыям для ўнясення ў рэестр?” Чацвёртая глава “Параўнальны аналіз 

фамільных збораў, уключаных у Сусветны рэестр “Памяць свету” прыводзіць 

звесткі аб іншых родавых зборах, уключаных у рэестр, а таксама параўнанне 

іх са зборамі Радзівілаў па выпрацаваных крытэрыях. Аўтарам у дадзеным 

выпадку выдзвігаецца гіпотэза аб тым, што сярод фамільных архіваў або 
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падобных да іх аб’ектаў рэестру сусветнай дакументальнай спадчыны, па 

сваіх колькасных і якасных характарыстыках архіў і бібліятэка Радзівілаў не 

маюць аналагаў, што спрабуецца пацвердзіць з дапамогай прыведзеных у 

намінацыйных дасье даных. Адпаведна, заключэнне ўтрымлівае высновы па 

кожнай з задач дысертацыі. 

Вынікі дысертацыйнага даследавання былі апрабаваны на дзвух 

навуковых канферэнцыях, а менавіта на 76-й навуковай канферэнцыі 

студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў БДУ (Мінск, 13–24 мая 2019 г.) і 

Міжнароднай канферэнцыі “Архівы, бібліятэкі і музеі як інстытуты 

сацыяльнай памяці чалавецтва” (Мінск, 27–28 мая 2019 г.). У далейшым яны 

могуць выкарыстоўвацца для распрацоўкі спецыяльных курсаў для студэнтаў 

гуманітарных спецыяльнасцяў, у тым ліку па вывучэнні непасрэдна самой 

Праграмы “Памяць свету”. 
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ГЛАВА 1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, КРЫНІЦЫ І МЕТАДЫ 

ДАСЛЕДАВАННЯ 

 

1.1 Гістарыяграфія 

 

Усю гістарыяграфію па дадзенаму пытанню можна ўмоўна падзяліць на 

дзве часткі: працы даследчыкаў, якія прысвечаны непасрэдна архіўным і 

бібліятэчным зборам Радзівілаў і артыкулы, якія прысвечаны як самой 

Праграме “Памяць свету”, так і пытанню ўнясення збораў у рэестр.  

Працы, якія адносяцца да першай часткі збольшага носяць пераважна 

аглядны характар, г. зн. асноўнай мэтай даследавання не з’яўляецца 

высвятленне колькасных і якасных характарыстык Радзівілаўскіх збораў, 

больш за тое, даследчыкамі гэта ўжо было паспяхова зроблена значна раней. 

У дадзеным выпадку дастаткова будзе згадаць працы, на якія спасылаліся 

складальнікі намінацыйнага дасье, а таксама некаторыя іншыя артыкулы 

агульнага характару, якія маюць дачыненне да тэмы, большасць з якіх 

належыць беларускім і польскім даследчыкам. 

Агляд айчыннай гістарыяграфіі па дадзенаму пытанню варта пачаць з 

энцыклапедычных артыкулаў. Перш за ўсё, гэта артыкул Г. Я. Галенчанкі 

“Архівы Радзівілаў”, які размешчаны ў першым томе “Энцыклапедыі 

гісторыі Беларусі”. У ім аўтарам даволі дасканала апісваецца гісторыя 

ўтварэння Радзівілаўскага архіва трох асноўных галін роду – ганёндзка-

медзельскай, біржанска-дубінкаўскай (якія праз пэўны час згаслі) і 

нясвіжска-алыцкай [8, c. 170]. Падрабязна апісваецца дакументальны склад 

архіва, арганізацыя архіўнай справы ў Радзівілаў, а таксама гісторыя 

перамяшчэння дакументаў і іх сучаснае месцазнаходжанне. Дадзены артыкул 

можна сустрэць і ў першым томе “Энцыклапедыі Вялікага княства 

Літоўскага” [7, c. 242-244]. Другі том “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” 

ўтрымлівае невялікі артыкул Л.І. Збралевіч пад назвай “Бібліятэка 

Радзівілаў”. Даследчыца ў першую чаргу вызначае Радзівілаўскую бібліятэку 

як найбуйнейшую прыватную бібліятэку ў Рэчы Паспалітай, унёсак у якую 

рабілі ў першую чаргу выбітныя прадстаўнікі роду, кшталту Мікалая 

Крыштафа Радзівіла “Сіроткі”, які падчас навучання за мяжой прысылаў 

шматлікія кнігі [19, с. 37]. Артыкул тэзісна акрэслівае асноўныя моманты 

існавання і функцыянавання бібліятэкі, гісторыю перамяшчэння выданняў, 

якія яна ўтрымлівала, а таксама сучаснае месцазнаходжанне частак 

Нясвіжскай бібліятэкі. Аналагічны па сваёй сутнасці артыкул Т.І. Рошчынай 
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“Бібліятэкі Радзівілаў” размешчаны ў першым томе “Энцыклапедыі Вялікага 

княства Літоўскага” [45, с. 329-330]. 

Трэба звярнуць увагу і на сёмы выпуск зборніка “Вяртанне”, які быў 

выдадзены ў 2002 г. і цалкам прысвечаны Радзівілаўскім зборам. У зборнік 

уключаны не толькі агульныя артыкулы аб прынцыпах стварэння навукова-

даведачнага апарата (далей – НДА) і асноўным змесце віртуальна 

рэканструяванага архіва Радзівілаў, але і публікацыі пра нясвіжскую 

калекцыю Радзівілаўскіх партрэтаў, а таксама апісанне дакументаў па 

гісторыі Беларусі, якія захоўваюцца ў Радзівілаўскім фондзе Літоўскага 

дзяржаўнага гістарычнага архіва (далей – ЛДГА), якое ўтрымлівае адпаведны 

НДА (тлумачальны слоўнік, спіс скарачэнняў, прадметны, геаграфічны і 

асабовы паказальнікі). Прадстаўленныя ў зборніку публікацыі былі 

падрыхтаваны выбітнымі навукоўцамі ў галіне архівазнаўства і 

мастацтвазнаўства (А.М. Міхальчанка, А.К. Галубовіч, Н.Ф. Высоцкая і інш.) 

і грунтуюцца на беларускіх, польскіх і ўкраінскіх матэрыялах, многія з якіх 

на той момант ўпершыню ўводзіліся ў навуковы зварот [6, с. 6]. 

Даследаваннем архіўнага фонду Радзівілаў у свой час займалася 

супрацоўніца ЦДГА БССР Т.Е. Лявонцьева. Навукова-інфармацыйны 

бюлетэнь архіўнага ўпраўлення пры Савеце Міністраў БССР №2 (9) за 

1961 г. утрымлівае агляд дакументальных матэрыялаў Нясвіжскага архіва 

князёў Радзівілаў (ф. 694), які ў той час захоўваўся ў Дзяржаўным архіве 

Мінскай вобласці, складальнікам якога з’яўляецца Т.Е. Лявонцьева. 

Даследчыцай прыводзяцца звесткі аб гісторыі фондаўтваральніка і фонда, а 

таксама склад і змест дакументальных матэрыялаў [31, c. 12-25]. У артыкуле 

“Документальные материалы фонда князей Радзивиллов как исторический 

источник” тэзісна апісваецца гісторыя ўтварэння і перамяшчэння дакументаў 

фонда, прыводзіцца даволі грунтоўная характарыстыка не толькі самога 

фонду, які зараз захоўваецца ў  Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі 

(далей – НГАБ), але і дакументам нясвіжскай часткі архіва Радзівілаў, якія 

захоўваюцца за межамі краіны (ЦДГА УССР у Кіеве, ЦДГА ЛССР у Вільні, 

Галоўным архіве старажытных актаў (далей – AGAD) у Варшаве). Аўтар 

адзначае, што дакументальныя матэрыялы фонда Радзівілаў маюць выключна 

вялікую навуковую каштоўнасць і з’яўляюцца багацейшай крыніцай па 

сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі XVI-XVIII стст. [30, c. 308]. 

Таксама, даследчыца лічыць мэтазгодным засяродзіць усе дакументы з 

Радзівілаўскага архіва ў Беларусі, прынамсі калі не ўсе, то хаця б матэрыялы, 

якія адносяцца да беларускіх маёнткаў Радзівілаў [там жа, с. 318-319]. 

Таксама, вывучэннем фонду 694 НГАБ займалася А.К. Галубовіч, якая 

пэўны час займала пасаду дырэктара архіва. Артыкулы “Матэрыялы архіва 

князёў Радзівілаў у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі” і “Обзор 
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документальных материалов фонда “Радзивиллы, князья” хоць і дублююць 

па сваім змесце аналагічныя артыкулы Т.Е. Лявонцьевай, але ў той жа час 

яны былі значна дапрацаваны [9, c. 7-11; 11, c. 97-107]. Тое ж самае можна 

ўбачыць і ў невялікім аглядным артыкуле “Несвижский архив князей 

Радзивиллов”. Аўтар коратка распавядае пра сам род Радзівілаў, гісторыю 

ўтварэння і існавання Нясвіжскай ардынацыі, а таксама пра Радзівілаўскі 

архіў і яго часткі, якія захоўваюцца ў НГАБ, ЦДГА Украіны, ЛДГА у Вільні, 

AGAD у Варшаве і Бундэсархіве г. Кобленц (Германія) [10, c. 220-224]. 

Акрамя гэтага, аўтарам быў закрануты шэраг момантаў, якія звязаны з 

сучасным станам Радзівілаўскага архіва і выкарыстаннем сучасных 

інфармацыйных тэхналогій у мэтах яго віртуальнай рэканструкцыі. 

Вывучэннем архіва Радзівілаў доўгі час займаецца А.М. Латушкін, 

вялікая колькасць прац якога прысвечана розным аспектам яго гісторыі, 

функцыянавання, колькаснага складу і інш. Але ў дачыненні да дадзенага 

дасдедавання, трэба засяродзіць увагу літаральна на двух артыкулах, як 

мінімум таму, што ў тым ліку і на іх тэксце грунтуецца намінацыйнае дасье 

Радзівілаўскіх архіўных і бібліятэчных збораў. Першы з іх, “Нясвіжскі архіў 

князёў Радзівілаў у ХV – першай палове XX ст.: гістарыяграфія і крыніцы” 

прапануе падрыхтаваную аўтарам класіфікацыю літаратуры па тэме 

(даведачна-інфармацыйную і праблемна-тэматычную) і сістэматызацыю 

архіўных крыніц на падставе прынцыпа іх паходжання або аўтарства. У 

выніку А.М. Латушкіным робіцца выснова аб тым, што на момант публікацыі 

артыкула (2006 г.) адсутнічала комплекснае і сістэмнае даследаванне 

Нясвіжскага архіва як суцэльнага збору дакументаў (што даследчыкам было 

зроблена ў далейшым) [28, c. 3]. Другі артыкул пад назвай “Дакументальныя 

страты Нясвіжскага архіва Радзівілаў у другой палове XVIII – першай палове 

ХХ стагоддзяў” адлюстроўвае прычыны і падзеі, па якіх у азначаны перыяд 

былі страчаны дакументы з Радзівілаўскага архіва, што ў выніку паўплывала 

на іх колькасць, якая дайшла да нашых дзён [27, c. 102-107].  

Даследаваннем Нясвіжскай ардынацыі і яе дзейнасці займаецца 

А.Я. Верамейчык. Нягледзячы на тое, што гэтая тэматыка мае вельмі 

ўскоснае дачыненне да тэмы дадзенага даследавання, тым не менш варта 

згадаць некаторыя працы, у якіх закранаюцца аспекты, звязаныя з пытаннем 

перамяшчэння каштоўнасцяў Нясвіжскага замка, у тым ліку архіва і 

бібліятэкі Радзівілаў. У артыкуле “Материалы архивов Беларуси, Литвы, 

России о судьбе ценностей Несвижского замка”, аўтар разглядае стан і 

гісторыю перамяшчэння матэрыяльных каштоўнасцяў Нясвіжскага замка ў 

перыяд з 1790 па 1812 гг. на падставе архіўных дакументаў і матэрыялаў, якія 

былі выяўлены ў архіўных установах Беларусі, Літвы і Расіі. Таксама, аўтар 

спрабуе высветліць прычыны, па якіх дакументы аб маёмасным стане 
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Нясвіжскага замка апынуліся ў розных месцах, як і чаму праводзіліся 

судовыя разбіральніцтвы аб вяртанні маёмасці Радзівілаў, дае адзнаку 

кожнаму з тагачасных уладароў замка і аналізуе іх ролю ў захаванні 

каштоўнасцяў [5, с. 96]. Што датычыцца Радзівілаўскага архіва, то ў 

дадзеным артыкуле згадваецца момант перамяшчэння Міхалам Геранімам 

Радзівілам ў канцы XVIII ст. частак архіва ў Нябораў і Варшаву і вяртання 

варшаўскай часткі Дамінікам Геранімам Радзівілам у Нясвіж [там жа, c. 97-

98]. Артыкул “Возвращение и сохранение материальных ценностей 

Несвижского замка в первой четверти ХХ в.” прысвечаны пытанню вяртання 

Радзівіламі усіх каштоўнасцяў у Нясвіжскі замак ў пачатку ХХ ст., якія былі 

вывезены падчас вайны 1812 г., а таксама пытанню перамяшчэння і 

захавання архіўных збораў падчас Першай сусветнай вайны [3, с. 32-36]. 

Артыкулам “История материальных ценностей Несвижского замка (1865–

1920 гг.)” аўтар характарызуе не толькі самі каштоўнасці, але і прыводзіць 

гісторыю іх перамяшчэння, а таксама паралельна апісвае гісторыю 

функцыянавання Нясвіжскага замка, а таксама дзейнасць яго тагачасных 

ўладароў [4, c. 17-21]. Не абыходзіць увагай даследчыца і Радзівілаўскі архіў, 

гісторыя захавання і перамяшчэння якога апісваецца з 70-х гг. ХІХ ст. [там 

жа, с. 18]. Акрамя гэтага, ў тэксце артыкула даволі добра апісана 

гістарыяграфічная і крыніцазнаўчая база пытання. 

М.Ф. Шумейка прысвяціў архівам Радзівілаў артыкул “Несвижский 

архив князей Радзивиллов – уникальное собрание Национального 

исторического архива Беларуси”, які быў напісаны да 70-годдзя з дня 

стварэння НГАБ. У ім аўтарам ставіцца мэта раскрыць рэстытуцыйны аспект 

беларускай часткі архіва Радзівілаў, г. зн. прасачыць яе лёс, грунтуючыся на 

дакументальных крыніцах, якія захоўваюцца ў беларускіх архівах, што ў 

выніку і было паспяхова здзейснена [60, с. 19]. Што датычыцца 

характарыстыкі саміх архіўных збораў, то даследчыкам даецца іх высокая 

адзнака і не cтавіцца пад сумнеў тое, што дакументы, якія захоўваюцца ў 

фондзе 694 вышэйназванага архіва па сваёй значнасці і каштоўнасці не 

маюць аналагаў не толькі на постсавецскай, але і на еўрапейскай прасторы. 

Акрамя гэтага, на думку М.Ф. Шумейкі, дакументы фонду ў той жа час 

з’яўляюцца важнейшай гістарычнай крыніцай па гісторыі архіўнай справы ў 

Беларусі [там жа]. 

Даследаванню Нясвіжскай бібліятэкі Радзівілаў прысвяціў адну з сваіх 

прац дасдедчык М.В. Нікалаеў. Артыкул “Несвижская библиотека князей 

Радзивиллов” цалкам прысвечаны гісторыі стварэння і функцыянавання 

бібліятэкі Нясвіжскай ардынацыі і яе складу. У тэксце артыкула прыводзяцца 

кароткія звесткі аб гісторыі Нясвіжа, гісторыі роду Радзівілаў, таксама аўтар 

спрабуе вызначыць дакладную дату заснавання бібліятэкі ў Нясвіжы. 
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Спасылаючыся на даследчыка Ф. Радзішэўскага ён мяркуе, што яна з’явілася 

прыблізна ў часы кардынала Юрыя Радзівіла, хоць яна магла існаваць і раней 

[35, с. 140]. Асобную частку артыкула, аўтар прысвяціў апісанню шасці 

вядомых на той момант (1989 г.) экслібрысаў бібліятэкі Нясвіжскай 

ардынацыі [там жа, с. 146-147]. 

Шэраг артыкулаў прысвяціў Нясвіжскай бібліятэцы А.В. Стэфановіч. 

Характарыстыку бібліятэцы і выданням, якія ў ей захоўваліся, аўтар 

прыводзіць у артыкуле “Князья Радзивиллы и их книжное собрание (по 

материалам ЦНБ НАН Беларуси)”. Ім адзначаюцца некаторыя асноўныя 

моманты, якія датычацца сучаснага стану бібліятэчных збораў Радзівілаў 

(колькасныя характарыстыкі, храналагічныя межы захоўваемых кніг), а 

таксама коратка апісвае фактары, якія паўплывалі на захаванасць калекцыі 

(пажары, войны, канфіскацыі збораў). Падкрэсліваецца, што бібліятэка 

Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў займае асобае месца і на працягу гісторыі 

свайго існавання, з’яўлялася адным з найбагацейшых прыватнаўласніцкіх 

кніжных збораў, у якіх можна было знайсці абсалютна разнастайныя 

выданні. Стэфановіч у тэксце артыкула вядзе гаворку і аб яе ўнікальнасці. Ён 

піша, што кнігі не з’яўляліся музейнымі экспанатамі і імі актыўна 

карысталіся людзі, якія знаходзіліся не толькі ў сваяцтве з Радзівіламі, але і 

дробныя шляхціцы [53, с. 44-46]. У артыкуле “Состав и тематическая 

структура книжных фондов частновладельческого книжного собрания 

Радзивиллов Несвижской ординации” было зроблена даследаванне 

колькасных і якасных характарыстык Радзівілаўскіх кніжных збораў. Яно 

здзяйснялася аўтарам ў трох асноўных накірунках з улікам храналогіі: па 

месцу выдання (геаграфія тыпаграфій), па тэматычнаму прызнаку 

(напаўненне кніжнага фонду літаратурай па розным галінам ведаў) і па 

моўнаму прызнаку [54, c. 50]. Асобныя артыкулы прысвячаліся пэўным 

аспектам, якія звязаны з кніжнымі зборамі. Напрыклад, артыкул “Записи-

пометы на книгах библиотеки Несвижской ординации Радзивиллов” 

прысвечаны аналізу разнастайных паметаў, аўтарскіх і ўладальніцкіх 

надпісаў на кнігах з Радзівілаўскай бібліятэкі. Згодна меркаванням аўтара, 

дзякуючы ім можна казаць аб тым, што бібліятэка Нясвіжскай ардынацыі як 

суцэльны кнігазбор складаецца з розных частак бібліятэк Радзівілаў, а 

таксама дае дадатковыя звесткі для паўнавартаснай яе рэканструкцыі [51, c. 

111]. Артыкул “Экслибрисы князей Радзивиллов в книжных собраниях 

Несвижской ординации” дае ўяўленне аб спецыяльных кніжных знаках, 

дзякуючы якім можна ідэнтыфікаваць кнігі з Нясвіжскай бібліятэкі, якія ў 

сілу розных абставінаў траплялі ў іншыя кнігазборы па-за межамі Нясвіжа 

[55, c. 107]. 
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Замежная гістарыяграфія ў дачыненні да тэматыкі працы прадстаўлена 

пераважна польскімі даследаваннямі. Адна з першых прац, якая была 

прысвечана апісанню Радзівілаўскага архіва была напісана ў пачатку ХХ ст. 

польскім архівістам Эугеніюшам Барвінскім пад назвай “Archiwum ks. 

Radziwiłłów w Niewświeżu. Rys jego historyi i sprawozdanie z poszukiwań”. 

Выйшла яна ў адзінаццатым томе зборніку “Archiwum Komisyi Historycznej”, 

які выдаваўся Акадэміяй ведаў у Кракаве. Асноўная мэта пошукаў аўтара 

палягала ў тым, каб знайсці матэрыялы для публікацыі дзённікаў часоў 

Жыгімонта ІІІ Вазы і ў далейшым напісаць манаграфію аб першых гадах яго 

кіравання. Але ім таксама была пастаўлена мэта даследаваць і сам Нясвіжскі 

архіў Радзівілаў [65, с. 1]. У тэксце артыкула Э. Барвінскім акрамя, ўласна, 

справаздачы аб пошуках, прыводзяцца звесткі аб публікацыях, якія 

рыхтаваліся з выкарыстаннем дакументаў Радзівілаўскага архіва, а таксама 

згадкі аб самім архіве ў розных крыніцах. Утрымлівае артыкул інфармацыю 

аб яго гісторыі, дакументальным складзе (які, дарэчы, апісаны даволі 

падрабязна), гісторыі дакументальных стратаў і дзейнасці тагачасных 

нясвіжскіх архівістаў, якая высока адзначаецца аўтарам [там жа, с. 1-10]. 

Апісанне гісторыі Нявіжскага архіва можна знайсці ў артыкулах 

Рафала Янкоўскага “Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od 1838 R. do XX w.” 

і “Burzliwe losy Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV w. do 1838 r.”, у 

якіх даволі падрабязна апісваецца гісторыя існавання і функцыянавання 

Радзівілаўскага архіва ў перыяд з XV па ХХ стст. [72, с. 131-168; 74, с. 35-68]. 

Яшчэ адзін яго артыкул пад назвай “Archiwum Warszawskie Radziwiłłów w 

Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie” апісвае частку 

Радзівілаўскага архіва, якая захоўваецца ў AGAD у Варшаве [73]. 

Вялікую колькасць артыкулаў прысвяціла архіву Радзівілаў даследчыца 

Тэрэза Зялінская. Напрыклад, менавіта гэтаму пытанню быў прысвечаны 

артыкул “Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy” [101, с. 105-130]. Праца “Archiwa 

róźnych linii rodu Radziwiłłów w polskich zbiorach publicznych” прысвечана 

дакументам, якія адкладваліся ў архівах розных галін роду Радзівілаў [102, с. 

107-113]. Аўтар мяркуе, што з самага пачатку існавання, кожная галін роду 

імкнулася стварыць свой уласны архіў для збора і захавання дакументаў, якія 

ў першую чаргу маюць юрыдычны характар і падцвярджаюць маёмасныя 

правы князёў Радзівілаў. Акрамя апісання комплексаў дакументаў, якія 

адкладваліся ў дзейнасці кожнай з галін, ўвага надаецца сучасным месцам 

захавання дадзеных дакументальных збораў і адзнаке працы польскіх 

архівістаў па рэканструкцыі Радзівілаўскага архіва, у якой аўтар прымаў 

непасрэдны ўдзел [там жа]. 

Існуюць шматлікія працы, у якіх разглядаюцца асобныя аспекты 

Радзівілаўскіх архіўных і бібліятэчных збораў. Напрыклад, артыкул Яраслава 
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Завадскага “Archiwalia róźnych rodów przechowzwane w Archiwum 

Warszawskim Radziwiłłów” разглядае частку Радзівілаўскага архіва, якая 

захоўваецца ў AGAD сярод архіваў іншых выбітных родаў, якія захоўваюцца 

там жа [100, с. 127-133]. Аўтарам разглядаецца ў тым ліку і праца саміх 

варшаўскіх архівістаў з дадзенымі фондамі. Дакументальны склад фонда 694 

НГАБ і яго падрабязны разгляд можна сустрэць у артыкуле Эльжбеты 

Багінскай “Fond Radziwiłłów w Państwowym Archiwum Historycznym Białorusi 

w Mińsku” [64, c. 58-63]. Даведацца пра частку архіўных і бібліятэчных 

збораў Радзівілаў, якая захоўваецца ў г. Бяла-Падляска можна даведацца з 

аднайменнага артыкула Ванды Каркуцінскай [77, c. 49-73]. У артыкуле 

Мырыёлі Ярчыковай “Źródła bibliologiczne w Archiwum Głównym Akt 

Dawnych w Warszawie: (wybrane przykłady z Archiwum Radziwiłłów)” ёсць 

цікавыя звесткі аб выбраных дакументах і кнігах Радзівілаў, якія 

захоўваюцца ў AGAD у Варшаве [75, с. 9-23]. 

Навукоўцамі таксама закраналася тэматыка Радзівілаўскіх архіўных і 

бібліятэчных збораў, якія захоўваюцца не толькі ў Польшчы ці Беларусі. 

Напрыклад, Леакадзіяй Аляхновіч у артыкуле “Przegląd archiwaliów 

Radziwiłłów w zbiorach publicznych na Litwie” быў зроблены паўнавартасны 

агляд Радзівілаўскай дакументальнай спадчыны, якая захоўваецца ў Літве, а 

менавіта ў ЛДГА ў Вільні, ў калекцыі рукапісаў Бібліятэкі Акадэміі навук 

Літвы імя Ўрублеўскіх, ў Літоўскай нацыянальнай бібліятэцы імя Марцінаса 

Мажвідаса і ў Бібліятэцы Віленскага універсітэта [80, с. 85]. У артыкуле Л.З. 

Гісцовай і І.Я. Антоненка “Znaczenie archiwaliów Radziwiłłów, 

przechowywanych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy 

w Kijowie, dla rekonstrukcji Archiwum Radziwiłłów” абгрунтоўваецца значэнне 

дакументаў Радзівілаўскага архіва (частка якога захоўваецца ў Цэнтральным 

дзяржаўным гістарычным архіве Украіны ў Кіеве) для яго рэканструкцыі, а 

таксама прыводзяцца прапановы па ўдасканаленню НДА да іх [63, c. 99-105]. 

Што ў сваю чаргу датычыцца прац, у якіх раскрываюца пытанні 

дзейнасці і функцыянавання Праграмы “Памяць свету”, а таксама гісторыі 

ўключэння Радзівілаўскага архіва і Нясвіжскай бібліятэчнай калекцыі ў 

рэестр дакументальнай спадчыны, то тут трэба звярнуць увагу на наступныя 

артыкулы айчынных і замежных даследчыкаў. Перадусім, гэта даклады, якія 

былі апублікаваны ў матэрыялах канферэнцыі “Праграма ЮНЭСКА “Памяць 

свету”: дзейнасць бібліятэк, архіваў, музеяў па захаванню дакументальнай 

спадчыны” (Мінск, 30 лістапада – 1 снежня 2006 г.) [40]. У прыватнасці, 

ўяўляюць цікавасць прамовы прадстаўнікоў аргкамітэту канферэнцыі і 

даклады М. Лукашунаса “Программа ЮНЕСКО “Память мира”, 

Л.Г. Кірухінай “Государственная программа “Память Беларуси”: 

взаимодействие библиотек, архивов, музеев”, А.К. Галубовіч “О реализации 
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отраслевой “Программы по сохранению архивного документального 

наследия – составной части информационного ресурса общества” в 

Национальном историческом архиве Беларуси” і інш. Нягледзячы на тое, што 

ў азначаных дакладах закраналіся зусім розныя накірункі, пачынаючы ад 

узаемадзеяння паміж культурнымі ўстановамі ў рамках міжнародных і 

рэгіянальных праграм і заканчваючы выкарыстаннем інфармацыйных 

тэхналогій для забеспячэння доступу і захавання да дакументаў (у т.л. і да 

Радзівілаўскага архіва), дакладчыкі сыходзяцца ў тым, што дзейнасць па 

захаванню дакументальнай спадчыны гэта вельмі важная справа, якую варта 

рабіць супольнымі намаганнямі пры падтрымцы Праграмы ЮНЭСКА 

“Памяць свету”. 

Аб канферэнцыі таксама пісала адна з сяброў яе аргкамітэту Таццяна 

Седлярэвіч. Невялікі артыкул “Архивы, библиотеки и музеи – за сохранение 

и совместное использование документального наследия” тэзісна акрэслівае 

асноўныя моманты канферэнцыі, а менавіта яе мэты, краіны, якія прынялі 

ўдзел, тэматыку сэсій, на якіх абмяркоўваліся пытанні пачынаючы ад 

міжнароднага супрацоўніцтва па Праграме “Памяць свету” і скончваючы 

лакальнымі пытаннямі, кшталту захавання дакументальнай спадчыны і 

забеспячэння доступу да яе [49, с. 125-126].  

Артыкул В.Л. Насевіча “Несвижское собрание Радзивиллов включено в 

реестр “Память мира”, акрамя таго, што ўтрымлівае навіну аб уключэнні 

архіва Радзівілаў і бібліятэчнай калекцыі ў спіс дакументальнай спадчыны, 

таксама ўтрымлівае звесткі аб самой Праграме “Памяць свету”, працэсе 

ўключэння аб’ектаў у рэестр а таксама коратка апісвае колькасныя і якасныя 

характарыстыкі вышэйазначаных збораў. Аўтарам падкрэсліваецца, што 

менавіта аб’ём калекцыі, працягласць яе папаўнення і параўнальна высокая 

ступень яе захаванасці робяць яе ўнікальным дакументальным комплексам, 

які прадстаўляе сабой асаблівую каштоўнасць [37, c. 15]. Не абмінуў 

В.Л. Насевіч і пытанне гісторыі ўключэння збораў. Ім адзначаецца, што 

ўпершыню дадзенае пытанне было пастаўлена НГАБ у 2002 г., аднак 

намінацыя аднаго толькі фонду 694 “Радзівілы, князі”, які захоўваецца ў 

гэтым архіве, не мела аніякіх шанцаў на поспех, т.я. было бы даволі складана 

абгрунтаваць унікальнасць дакументаў, якія ў ім прадстаўлены ў адрыве ад 

іншых частак збораў, якія захоўваюцца збольшага ў суседніх краінах (за 

выключэннем Фінляндыі). На думку аўтара, важнымі момантамі для 

прасоўвання ідэі аб уключэнні дакументальнай і бібліятэчнай спадчыны 

Радзівілаў у рэестр ЮНЭСКА, безумоўна сталі Міжнародная канферэнцыя 

“Праграма ЮНЭСКА “Памяць свету”, якая адбылася ў Мінску ў лістападзе-

снежні 2006 г. і падрыхтоўка ў канцы 2007 г. Беларускім навукова-даследчым 

цэнтрам электроннай дакументацыі намінацыйнага дасье, якое ўтрымлівае ў 
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сабе апісанне дзесяці захаваўшыхся частак Нясвіжскай калекцыі і якое 

раскрывае яе культурнае і гістарычнае значэнне [там жа, с. 16-17]. 

Абагульняючы ўсе моманты, якія былі азначаны аўтарам, можна зрабіць 

выснову аб тым, што ўнясенне архіваў і бібліятэкі Радзівілаў у спіс 

дакументальнай спадчыны ЮНЭСКА стала важным крокам як да 

супрацоўніцтва з іншымі краінамі ў рамках Праграмы “Памяць свету”, так і 

да прызнання іх у якасці значымых для сусветнай гісторыі і культуры 

аб’ектаў. 

У.Р. Шчасны ў артыкуле “Стратегия в отношении вклада ЮНЕСКО в 

поощрение свободного доступа к научной информации и исследованиям” 

разглядае беларускія праекты па забеспячэнню і пашырэнню доступу да 

навуковай інфармацыі, якія ажыццяўляліся сумесна з ЮНЭСКА і тыя, якія 

толькі планавалася здзейсніць [56, с. 52-55]. Згадваецца ў тэксце і ўключэнне 

архіва і бібліятэкі Нясвіжскай ардынацыі ў Сусветны рэестр Праграмы 

“Памяць свету” [там жа, с. 52-53]. 

Гісторык і архівіст С.У. Жумар у артыкуле “Перспективы участия 

государственных архивов Беларуси в программе ЮНЕСКО “Память мира” 

апісвае не толькі сутнасць Праграмы “Памяць свету” і гісторыю ўключэння 

Радзівілаўскіх збораў у рэестр, але і спрабуе даць адказ на пытанне “Зборы 

якіх беларускіх архіваў згодна крытэрыям уключэння ў спіс дакументальнай 

спадчыны ЮНЭСКА могуць трапіць у рэестр?” Напрыклад, на думку аўтара, 

дакументы Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва 

(БДАМЛМ) маюць пераважна рэгіянальны або выключна нацыянальны 

характар, за выключэннем асабістага фонду Васіля Быкава, таму збольшага 

дакументы гэтага архіва прэтэндаваць на ўключэнне ў рэестр не могуць. 

Дакументы Беларускага дзяржаўнага архіва кінафонафотадакументаў 

(БДАКФФД) валодаюць адзіным у Беларусі рэсурсам міжнароднага значэння 

– партызанскай кінахронікай і фотадакументамі па гісторыі партызанскага 

руху ў Беларусі. Крытыкуецца аўтарам праект “Дакументальная спадчына 

Рэчы Паспалітай”, які ствараўся пры непасрэдным удзеле супрацоўнікаў 

НГАБ і які на яго думку быў здзейснены спехам і умоўна прызнаецца ўдалым 

[17, с. 45]. І нарэшце, галоўнае пытанне, на якое аўтар дае разгорнуты адказ 

выглядае наступным чынам: “У чым сэнс супрацоўніцтва з Праграмай 

ЮНЭСКА “Памяць свету”, калі ўключэнне ў яе рэестр аўтаматычна не цягне 

за сабой аніякіх гуманітарных, фінансавых і тэхнічных наступстваў і ўвогуле 

будзь-якіх відавочных прэферэнцый?” [там жа, с. 47].  

Аб нацыянальнай Праграме “Памяць Беларусі” і яе праектах у свой час 

пісала бібліёграф Т.І. Рошчына. Параўнальна невялікі па сваім аб’ёме 

артыкул “Памяць Беларусі: Radziviliana” у асноўным утрымлівае кароткія 

звесткі аб гісторыі бібліятэкі Радзівілаў і асноўную інфармацыю аб праекце 
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“Radziviliana”. Ён дае паўнавартаснае ўяўленне аб гісторыі стварэння 

праекта, а таксама прамежкавых выніках яго рэалізацыі. Акрамя гэтага, 

аўтарам падкрэсліваецца, што Праграма “Памяць Беларусі” у першую чаргу 

накіравана на бібліяграфічную рэканструкцыю беларускіх гістарычных 

кнігазбораў з адначасовым стварэннем поўнатэкставых баз найбольш 

каштоўных кніжных помнікаў з пэўнай калекцыі [46, c. 9]. На гэтым 

акцэнтавана ўвага і ў далейшых артыкулах, прысвечаных дадзенай тэматыцы. 

У артыкуле “Памяць Беларусі: Вынікі, праблемы і перспектывы даследавання 

кніжнай спадчыны” аўтарам, акрамя падрабязнага апісання Праграмы 

“Памяць Беларусі”, здзейсненых і плануемых крокаў па яе рэалізацыі, 

уздымаюцца як тэарэтычныя, так і практычныя пытанні выяўлення, 

захавання і выкарыстання кніжнай спадчыны Беларусі [47, c. 28-39]. Артыкул 

пад назвай “Праблемы стварэння і рэалізацыя праграмы “Памяць Беларусі” 

як нацыянальнай часткі праграмы ЮНЕСКА “Памяць свету” адпаведна 

разглядае нацыянальную Праграму “Памяць Беларусі” ў кантэксце Праграмы 

ЮНЭСКА “Памяць свету”, дае адзнаку Праграме і яе праектам, а таксама 

вылучае асноўныя праблемы яе рэалізацыі. Акрамя апісання дадзеных 

праблем, аўтарам таксама прапануецца шэраг захадаў па іх вырашэнні [48, c. 

212-216]. 

Замежная гістарыяграфія, уласна як і айчынная, не можа пахваліцца 

вялікай колькасцю напрацовак у гэтым накірунку. Тым не менш, такія працы 

існуюць і іх таксама варта разгледзець. Асобныя артыкулы Праграме 

“Памяць свету” прысвячаў польскі гісторык і архівіст Уладыслаў Стэмпняк. 

У артыкуле “Archiwum Warszawskie Radziwiłłów a program UNESCO „Pamięć 

świata”, які з’яўляецца ўводзінамі да сёмага тома зборніка “Miscellanea 

Historico-Archivistica”, цалкам прысвечанага Радзівілам, аўтар абгрунтоўвае 

каштоўнасць варшаўскай часткі архіва Радзівілаў і адзначае, што прынцыпы, 

на якіх пабудавана Праграма ЮНЭСКА будуць спрыяць захаванню ў тым 

ліку і дадзенага архіва, і на гэтую ініцыятыву архівістам трэба звярнуць 

увагу. Асобна аўтарам падкрэсліваецца пытанне аб доступе да архіўнай 

інфармацыі і стварэнні НДА да дакументаў [91, с. 5-11]. Артыкулам “Czy 

program „Pamięć Świata” powinien zostać zastąpiony konwencją w sprawie 

ochrony światowego dziedzictwa dokumentacyjnego?” аўтар наўпрост ставіць 

пытанне ўжо ў назве: “Ці трэба замяніць Праграму “Памяць свету” 

канвенцыяй па ахове дакументальнай спадчыны?” Гэта звязана з падзеямі 

2003–2004 гг., калі падчас акупацыі Вавілона Іракам у горадзе была знішчана 

вялікая колькасць экспанатаў археалагічных музеяў і дакументальнай 

спадчыны, якая захоўвалася ў мясцовых архівах і бібліятэках. І на падставе 

гэтых падзей, а таксама таго факту, што архіўныя і бібліятэчныя зборы не 

былі на той момант унесены ў Сусветны рэестр “Памяць свету”, аўтар робіць 
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выснову аб тым, што адной толькі Гаагскай канвенцыі 1954 г. аб абароне 

культурных каштоўнасцяў будзе недастаткова для іх аховы. Таму, аўтар 

прапануе падняць пытанне аб міжнароднай прававой ахове дакументальнай 

спадчыны шляхам замацавання яе пазіцый у сістэме кадыфікаванага 

міжнароднага права (г. зн. прапануецца распрацаваць канвенцыю аб ахове 

дакументальнай спадчыны) [92, c. 101-105]. 

Артыкул Саманты Кавальскай “Wkład Polaków w kreację Listy "Pamięć 

Świata" UNESCO. Prawne aspekty ochrony ogólnoludzkiego dziedzictwa 

piśmienniczego” прысвечаны прававым аспектам аховы дакументаў, а таксама 

архіўных і бібліятэчных збораў (сярод якіх, безумоўна, згадваюцца і 

Радзівілаўскія), унесеных Польшчай у рэестр “Памяць свету”. Аўтарам 

падкрэсліваецца, што дзякуючы ўнесеным у рэестр аб’ектам дакументальнай 

спадчыны можна папулярызаваць і пашыраць сярод грамадства веды аб 

унёску Польшчы ў сусветную дакументальную спадчыну і праца ў гэтым 

накірунку павінна быць больш паслядоўнай і эфектыўнай, чым 

дэкларатыўнай [78, с. 129-147]. Такім чынам, аўтар дае своеасаблівы адказ на 

пытанне аб мэтазгоднасці дзейнасці па ўключэнні аб’ектаў дакументальнай 

спадчыны народа ў рэестр Праграмы “Памяць свету” (гл. вышэй аб артыкуле 

С.У. Жумара). 

Прававому статусу Праграмы “Памяць свету” прысвечаны артыкул 

брытанскага даследчыка Рэя Эдмандсана “The legal status of „Memory of the 

World” — time for a convention”. Акрамя агульных звестак аб самой Праграме 

і яе дзейнасці, аўтар звяртае ўвагу на яе асноўныя недахопы. Па-першае, 

ўключэнне аб’ектаў у рэестр “Памяць свету” мае этычную сілу, а не 

юрыдычную, і па-другое, гэта адсутнасць афіцыйнай канвенцыі Праграмы 

[68, с. 94-100]. І ў сувязі з гэтым, улічваючы ўвесь патэнцыял Праграмы, 

асноўная думка якую выказвае аўтар гучыць наступным чынам: “ці 

з’яўляецца ў такім разе дакументальная спадчына не менш важнай для 

грамадства, чым спадчына, якая была створана рукамі чалавека, прыродная 

або нематэрыяльная спадчына?” [там жа, с. 93]. 

Нямецкі даследчык Лотар Ёрдан у артыкуле „Memory of the World” and 

the academic world — a proposal to introduce „Memory of the World” studies” 

прапаноўвае ўвесці вывучэнне Праграмы “Памяць свету” у вышэйшых 

навучальных установах. На думку аўтара, гэта будзе ў далейшым спрыяць 

развіццю Праграмы, яе папулярызацыі (у т.л. і ў акадэмічным асяроддзі), а 

таксама адкрые новыя магчымасці для міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне 

захавання памяці чалавецтва. Акрамя гэтага, Ёрданам выказваецца ўласнае 

бачанне дадзенага курса і прапануюцца рэкамендацыі па яго ўкараненні [76, 

с. 118-124]. 



21 
 

Артыкул украінскай даследчыцы А.Ю. Запарожац “Політика ЮНЕСКО 

щодо розвитку глобального інформаційного суспільства” прыводзіць аналіз 

ролі ЮНЭСКА ў развіцці глабальнага інфармацыйнага грамадства. Аўтарам 

даецца дэталёвая характарыстыка пяці прыярытэтных накірункаў 

інфармацыйнай палітыкі ЮНЭСКА, гэта забеспячэнне агульнага доступу да 

інфармацыі, развіццё магчымасцяў, развіццё кантэнту, судзейнічанне 

незалежнасці і плюралізму СМІ і захаванне сусветнай дакументальнай 

спадчыны [18, с. 38-43]. У дачыненні да апошняга пункту, побач з Хартыяй 

аб захаванні лічбавай спадчыны згадваецца і Праграма “Памяць свету”, 

асноўнай мэтай якой, ўласна, і з’яўляецца захаванне сусветнай 

дакументальнай спадчыны [там жа, с. 42]. 

Справаздачу аб міжнароднай канферэнцыі ЮНЭСКА, якая адбылася ў 

Мінску ў 2006 г. прадставілі яе ўдзельнікі з украінскага боку, Г.І. Кавальчук і 

Л.В. Муха, якія прадстаўлялі на канферэнцыі Нацыянальную бібліятэку 

Украіны імя У.І. Вернадскага. Артыкул, назва якога ідэнтычная назве 

канферэнцыі, даволі падрабязна апісвае саму канферэнцыю, працу секцый, а 

таксама аўтарамі даецца грунтоўная адзнака дакладаў выступоўцаў [23, с. 42-

47]. 

 

 

1.2 Крыніцы 

 

Што датычыцца крыніц, то варта адзначыць наступнае. Па-першае, іх 

параўнальна няшмат, па-другое, асноўны іх масіў складаюць, пераважна, 

інтэрнэт-рэсурсы, а таксама дакументы, якія на іх размешчаны. Адна з 

асноўных крыніц па дадзенай тэматыцы – гэта рэестр ЮНЭСКА “Памяць 

свету” (“Memory of the World”), які з’яўляецца адным з раздзелаў асноўнага 

сайта ЮНЭСКА [79]. Ён быў створаны ў 1997 г. і асноўнай мэтай яго 

стварэння з’яўляецца збіранне інфармацыі аб сусветнай дакументальнай 

спадчыне – рукапісах, вусных традыцыях, аўдыёвізуальных матэрыялах, а 

таксама бібліятэчных і архіўных зборах [69]. Уключэнне ў рэестр аб’ектаў 

дакументальнай спадчыны мае на мэце палепшыць яе захаванасць з 

дапамогай сучасных інфармацыйных тэхналогій, забяспечыць як мага больш 

шырокі доступ, а таксама дае магчымасць для абмена інфармацыяй і 

прыцягнення рэсурсаў для захавання, алічбоўкі і распаўсюджвання 

матэрыялаў [96]. У сваю чаргу, сам рэестр утрымлівае ў сабе агульныя 

звесткі аб Праграме “Памяць свету” (асноўныя мэты, задачы; звесткі аб 

рэгіянальных і нацыянальных камітэтах “Памяць свету”; звесткі аб дзейнасці 

і складзе Міжнароднага Кансультатыўнага Камітэта (далей – МКК); звесткі 

аб міжнародных і рэгіянальных праектах і інш.), а таксама поўны спіс 
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унесенай у рэестр дакументальнай спадчыны, які складае на дадзены момант 

(чэрвень 2019 г.) 429 пазіцый з 120 краін свету і 7 міжнародных арганізацый 

(Асацыяцыя для зарэгістраваных гукавых калекцый, Міжнародны камітэт 

Чырвонага Крыжа, Міжнародная служба вышуку, Архіў ЮНЭСКА, 

Аддзяленне ААН у Жэневе, Сусветная арганізацыя аховы здароўя, 

Бліжнеўсходняе агенцтва ААН для дапамогі палестынскім бежанцам і 

арганізацыі работ) [79; 89]. Акрамя гэтага, у рэестры прысутнічае 

інфармацыя аб тым, як намінаваць аб’ект на ўключэнне ў рэестр і якім чынам 

неабходна складаць яго апісанне. Пошук інфармацыі у рэестры здзяйсняецца:  

1) па рэгіёнах (Афрыка, Арабскія дзяржавы, Азія і краіны Ціхага 

акіяну, Еўропа і Паўночная Амерыка, Лацінская Амерыка і краіны 

Карыбскага басейна); 

2) па краінах; 

3) па году ўключэння ў рэестр; 

4) па арганізацыях, зборы якіх былі ўключаны ў рэестр; 

5) па зборах, якія тэматычна звязаны з міжнароднымі днямі 

(Міжнародны дзень памяці ахвяраў Халакосту, Сусветны дзень паэзіі, 

Міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю расавай дыскрымінацыі, 

Сусветны дзень кнігі і аўтарскага права, Дзень правоў чалавека, Міжнародны 

дзень мігрантаў). 

Таксама, пошук можа здзяйсняцца ўручную (па спісе унесенай у рэестр 

дакументальнай спадчыны). Што датычыцца старонкі рэестра, якая 

прысвечана Нясвіжскім архіўным і бібліятэчным зборам Радзівілаў, то яна 

змяшчае кароткае апісанне, гады намінавання на ўключэнне і ўключэння 

(2008 г. і 2009 г. адпаведна), спіс краін, якім належаць дадзеныя зборы 

(Беларусь, Фінляндыя, Літва, Польшча, Расія, Украіна), намінацыйнае дасье 

(гаворка аб якім пойдзе далей) і фотагалерэя з лічбавымі копіямі дакументаў 

[87]. Калі раней апошні раздзел на старонцы Радзівілаўскіх збораў проста не 

працаваў, то на дадзены момант (чэрвень 2019 г.) ён увогуле быў прыбраны 

[85].  

Крыніцай, вартай увагі, можна лічыць і сам сайт ЮНЭСКА [98]. Сайт 

прадстаўлены ў некалькіх моўных версіях (англійскай, іспанскай, 

французскай, арабскай і кітайскай) і ўтрымлівае ў сабе акрамя ленты навінаў 

і спасылак на мультымедыйныя рэсурсы інфармацыю аб самой арганізацыі, 

яе структуры, дзейнасці па ўсіх асноўных накірунках, аб супрацоўніцтве з 

разнастайнымі арганізацыямі і змяшчае спасылкі на ўсе інтэрнэт-рэсурсы, 

звязаныя з дзейнасцю самой арганізацыі. Але гэтая крыніца перадусім 

з’яўляецца каштоўнай, таму што на адным з прадстаўленых на сайце 

рэсурсаў – UNESDOC (лічбавая бібліятэка ЮНЭСКА) размяшчаюцца ўсе 

асноўныя дакументы, прынятыя ўнутры арганізацыі і яе структурных 
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падраздзяленняў. У дадзеным рэпазіторыі размешчаны дакументы, якія ў тым 

ліку звязаныя з Праграмай “Памяць свету” і з уключэннем у рэестр аб’ектаў 

дакументальнай спадчыны (пастановы, пратаколы паседжанняў, выніковыя 

справаздачы і г.д.) [57].  

Безумоўна, асноўнымі крыніцамі па дадзенаму пытанню з’яўляюцца 

намінацыйныя дасье разглядаемых у працы фамільных збораў, якія 

ўключаны ў рэестр. Акрамя дасье Радзівілаўскіх архіўных і бібліятэчных 

збораў, гэта дасье фамільнага архіва Альфрэда Нобеля (Швецыя), 

Імператарскага архіва дынастыі Нгуен (В’етнам), Каралеўскага архіва 

(Мадагаскар), архіва роду архітэктараў Яншы Лэй часоў дынастыі Цын 

(Кітай), збора Каралеўскіх пратаколаў, калекцыі кніг і пячатак дынастыі 

Часон (Паўднёвая Карэя) і Каралеўскай калекцыі фотаздымкаў і негатываў на 

шкляных пластынах (Тайланд) [70; 82; 86; 88; 93; 94; 95; 97]. Іх змест 

дазваляе азнаёміцца не толькі з гісторыяй утварэння саміх збораў і 

інфармацыяй аб фондаўтваральніках, але ў тым ліку з іх сучасным станам, 

агульнай колькасцю адзінак захавання і ўстановамі, у якіх яны захоўваюцца 

на дадзены момант. Намінацыйнае дасье мае прыкладна аднолькавую 

структуру і яго змястоўнасць залежыць ад прадстаўленай інфармацыі аб 

аб’екце. Напрыклад, дасье архіўных і бібліятэчных збораў Радзівілаў 

складаецца з трох частак і мае наступную структуру: 

Частка А. Асноўная інфармацыя: 

1) рэзюмэ (утрымлівае кароткае апісанне збораў, таксама 

прысутнічае і на старонцы ў рэестры); 

2) кантактныя дадзеныя каардынатараў праекту па ўключэнні 

збораў у рэестр; 

3) пералік устаноў, у якіх зборы захоўваюцца на дадзены момант; 

4) гісторыя перамяшчэння частак збораў; 

5) апісанне архіўных збораў; 

6) апісанне бібліятэчных збораў; 

7) кароткая гісторыя іх утварэння; 

8) спіс навуковых прац (на падставе якіх было створана 

намінацыйнае дасье); 

9) кантактныя дадзеныя вучоных, якія з’яўляюцца экспертамі па 

дадзенай праблематыцы; 

10) абгрунтаванне для ўключэння ў рэестр; 

11) кантактныя дадзеныя устаноў, у якіх яны захоўваюцца (таксама 

прыводзяцца звесткі аб уласніках збораў, адказных асобах, умовах доступу і 

інш.); 

12) планаванне працы са зборамі ў вышэйазначаных установах 

(навукова-тэхнічная апрацоўка, выкарыстанне і г.д.); 
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13) інфармацыя аб правядзенні кансультацый з уладальнікамі збораў, 

іх захавальнікамі і з прадстаўнікамі нацыянальнага або рэгіянальнага 

аддзялення камітэта “Памяць свету”; 

Частка В. Дадатковая інфармацыя: 

14) ацэнка рызык (пагрозы для захаванасці збораў); 

15) інфармацыя аб умовах захоўвання; 

Частка С. Прадстаўленне: 

16) дата і подпіс асобы, якая прадстаўляе намінацыю для разгляду 

[86]. 

Наступнай і не менш важнай крыніцай можна лічыць выніковую 

справаздачу 9-га паседжання МКК Праграмы “Памяць свету”, якое адбылося 

ў горадзе Брыджтаўн (Барбадас) з 29 па 31 ліпеня 2009 г. Акрамя шэрагу 

агульных момантаў, якія акрэслены ў справаздачы (працэдура адкрыцця 

паседжання, зацвярджэнне парадку дня, справаздачы падкамітэтаў, 

рэгіянальных камітэтаў “Памяць свету” і інш.), там прысутнічаюць і пункты, 

якія датычацца ўключэння намінаваных аб’ектаў у рэестр. Як вынікае з яе 

тэксту: “Пасля працяглай дыскусіі, з 55 прадстаўленых кандыдатур 35 былі 

рэкамендаваны для ўключэння…” [62]. У дадатку 3 дакумента размешчаны 

поўны спіс уключаных у рэестр аб’ектаў, сярод якіх можна знайсці 

Радзівілаўскія архіўныя і бібліятэчныя зборы. Спіс прыводзіць звесткі аб 

краінах, якім належыць дакументальная спадчына і яе кароткае апісанне [там 

жа]. 

У дакуменце “Сярэднетэрміновая стратэгія на 2008–2013 гг.”, які быў 

прыняты ЮНЭСКА у 2007 г. на 34-й Генеральнай канферэнцыі адзначаецца, 

што арганізацыя выступае ў якасці мэнэджэра і захавальніка усеагульных 

пералікаў у абласцях сваіх кампетэнцый, якія складаюцца дзяржавамі-

сябрамі (ААН), такіх як спісы сусветнай спадчыны, нематэрыяльнай 

культурнай спадчыны, біясферных запаведнікаў або рэестр “Памяць свету” 

[50]. Гэта можа сведчыць аб тым, што на момант уключэння архіўных і 

бібліятэчных збораў Радзівілаў, адной з першасных задач ЮНЭСКА 

з’яўлялася непасрэдная падтрымка развіцця Праграмы і дзейнасці кіруючых 

органаў у дадзеным накірунку. 

Крыніцай, у якой акрэслены асноўныя палажэнні і прынцыпы 

Праграмы “Памяць свету” і адпаведна, на падставе якой у рэестр уносяцца 

новыя аб’екты, з’яўляюцца “Агульныя кіруючыя прынцыпы захавання 

дакументальнай спадчыны” (General Guidelines to Safeguard Documentary 

Heritage). Ён быў распрацаваны пад эгідай Міжнароднай федэрацыі 

бібліятэчных асацыяцый (IFLA) Джэн Лайал пры садзейнічанні Стывена 

Фостэра, Данкан Маршал і Рослін Расэл і апублікаваны ў 1995 г. 

(дапрацаваны і перавыдадзены ў 2002 г.). Дадзены дакумент у свой час стаў 
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падмуркам далейшага развіцця Праграмы і ўвасобленых у ёй каштоўнасцяў 

[61, c. 1]. “Прынцыпы…”, як згадана вышэй, утрымліваюць інфармацыю пра 

мэты Праграмы “Памяць свету”, яе перадгісторыю, канцэпцыю, структуру, 

метады кіравання, задачы і праблемы. Таксама ў дакуменце прыводзяцца 

вызначэнні паняццяў “дакументальная спадчына”, “памяць свету”, 

раскрываюцца пытанні забеспячэння захаванасці, доступу, фінансавання і 

маркетынгу. Асобным пунктам у “Прынцыпах…” выдзяляецца рэестр 

“Памяць свету” і усе пытанні, якія непасрэдна звязаныя з крытэрыямі адбору 

дакументальнай спадчыны, прынцыпамі падрыхтоўкі і прадстаўлення 

намінацый, уключэння і выключэння з рэестра і г.д. У дадатку размешчаны 

бланкі для стварэння намінацыйных дасье, апісання праектаў, прыкладны 

пералік фактараў, якія падлягаюць уліку пры падрыхтоўцы заяваў на 

ўулючэнне, крытэрыі уключэння каштоўнасцяў у Спіс сусветнай спадчыны і 

крытэрыі, якія датычацца шэдэўраў вуснай і нематэрыяльнай спадчыны 

чалавецтва, бібліяграфічны спіс і НДА (гласарый і скарачэнні). 

Таксама, варта звярнуць увагу на выніковы дакумент міжнароднай 

канферэнцыі “Праграма ЮНЭСКА “Памяць свету”: дзейнасць бібліятэк, 

архіваў, музеяў па захаванню дакументальнай спадчыны”, якая праходзіла ў 

Мінску з 30 лістапада па 1 снежня 2006 г. У гэтым дакуменце краінамі-

удзельніцамі канферэнцыі (Азербайджан, Арменія, Беларусь, Малдова, 

Польшча, Расія, Украіна) канстатуецца, што праблема захавання 

дакументальнай спадчыны актуальна ва ўсіх краінах і адзначаецца 

пазітыўная роля Праграмы ЮНЭСКА “Памяць свету”, а таксама 

нацыянальных і рэгіянальных праграм, створаных па яе ўзору і вялікія 

перспектывы, якія адкрываюць магчымасць прымянення ў гэтай сферы 

сучасных інфармацыйных тэхналогій. Але галоўным момантам у дадзеным 

дакуменце з’яўляецца тое, што менавіта па выніках канферэнцыі, краіны-

удзельніцы палічылі неабходным здзейсніць абмен меркаваннямі пасродкам 

адпаведных нацыянальных структур па пытаннях вызначэння сумесных 

праектаў супрацоўніцтва, у тым ліку і па падрыхтоўцы кандыдатур для 

ўключэння ў Міжнародны рэестр Праграмы Памяць свету” [40, с. 168]. 

Іншымі словамі, з прыняцця гэтага дакументу можна рабіць адлік пачатку 

працэсаў па падрыхтоўцы да ўнясення ў рэестр Радзівілаўскіх збораў. 

Асобна ў шэрагу крыніц стаяць інтэрнэт-рэсурсы, на якіх публікаваліся 

навіны аб уключэнні Радзівілаўскай дакументальнай спадчыны ў рэестр 

“Памяць свету”. Першакрыніцай навіны, якая ў далейшым перадрукоўвалася 

шэрагам беларускіх інтэрнэт-парталаў, можна лічыць яе публікацыю на 

афіцыйным сайце ЮНЭСКА ад 31 ліпеня 2009 г. Тэкст навіны абвяшчае 

наступнае:  
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“Трыццаць пяць аб’ектаў дакументальнай спадчыны выключнай 

каштоўнасці былі ўнесены ў рэестр ЮНЭСКА “Памяць свету”. Такім чынам, 

агульная колькасць пазіцый (у рэестры) узрасла з 1997 г. да 193-х (па стане 

на 31.07.2009 г.). Сярод новых дакументальных аб’ектаў прысутнічаюць 

архівы Радзівілаў і Нясвіжская бібліятэчная калекцыя. Генеральны дырэктар 

ЮНЭСКА, Кіхіра Мацуура абвясціў унясенне дадзеных аб’ектаў па 

рэкамендацыі экспертаў падчас трохдзённага паседжання МКК Праграмы 

ЮНЭСКА “Памяць свету”, якое будзе працягвацца да 31 ліпеня ў г. 

Брыджтаўн, Барбадас” [84]. Акрамя гэтага, навіна друкавалася і ў 

перыёдыцы, напрыклад у Бюлетэні прадстаўніцтва ААН у Рэспубліцы 

Беларусь [1, с. 1]. 

 

 

1.3 Метады даследавання 

 

У дадзеным даследаванні выкарыстоўваліся як агульнанавуковыя 

метады, так і спецыяльныя гістарычныя. Вядома, што агульнанавуковыя 

метады ўмоўна можна падзяліць на тры катэгорыі: метады эмпірычнага 

даследавання, метады тэарэтычнага пазнання і агульналагічныя метады і 

прыёмы даследавання. З іх у далейшым будуць у асноўным выкарыстоўвацца 

метады, якія належаць да апошняй катэгорыі.  

Асноўным агульнанавуковым метадам, які ў далейшым будзе 

выкарыстоўвацца ў дадзенай працы, з’яўляецца метад параўнання. Асноўнай 

яго задачай з’яўляецца супастаўленне дзвух або болей аб’ектаў (з’яў, ідэй, 

пэўных рэзультатаў даследавання і г.д.) з мэтай вылучэння ў іх агульных 

рысаў і адрозненняў. У дадзеным выпадку, параўнанне некалькіх аб’ектаў, а 

менавіта фамільных збораў, якія ўключаны ў Сусветны рэестр ЮНЭСКА 

“Памяць свету” было здзейснена з мэтай адказу на галоўнае пытанне 

даследавання: “Ці існуюць унесеныя ў рэестр Праграмы “Памяць свету” 

фамільныя архіўныя і бібліятэчныя зборы, аналагічныя Радзівілаўскім, або 

падобныя да іх?” Параўнанне грунтуецца на пяці асноўных крытэрыях, якія 

былі вылучаны аўтарам, гэта:  

1) храналагічныя межы;  

2) статус фондаўтваральніка (г. зн. іх уплывовасць, удзел у 

грамадска-палітычным жыцці краіны і г.д.);  

3) агульны аб’ём збораў; 

4) віды дакументаў;  

5) ступень захаванасці дакументаў.  

Акрамя гэтага, у працы выкарыстоўваліся такія агульнанавуковыя 

метады як аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, абагульненне і метад аналогіі. 
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Аналіз і сінтэз дазваляюць на падставе працы з намінацыйнымі дасье 

атрымаць якасна новую інфармацыю як аб саміх аб’ектах рэестру, так і аб 

пазіцыях, якія ўтрымліваюцца ў саміх тэкстах дасье, што ў далейшым 

дапаможа ў параўнанні вышэйазначаных аб’ектаў. Метады абагульнення і 

аналогіі дазваляюць знайсці агульныя ўласцівасці і прыкметы аб’ектаў і, 

адпаведна, знайсці ў дадзеным выпадку зборы падобныя да Радзівілаўскіх, 

або аналагічныя ім. І нарэшце, метады індукцыі і дэдукцыі дазваляюць 

зрабіць паўнавартасныя і грунтоўныя высновы па кожнаму з пытанняў, якія 

закранае дадзеная праца. 

Што датычыцца спецыяльных гістарычных метадаў, то тут у асноўным 

выкарыстоўваліся такія метады, як гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны 

і рэтраспектыўны. Гісторыка-генетычны метад, які грунтуецца на прынцыпе 

гістарызму, прадугледжвае разгляд пэўных падзей і з’яваў у працэсе іх 

развіцця, г. зн. ёсць магчымасць прасачыць іх генэзіс. Дадзены метад 

дазваляе вывучыць гісторыю станаўлення і дзейнасці Праграмы ЮНЭСКА 

“Памяць свету” (у тым ліку ў Беларусі), а таксама высветліць гісторыю 

ўключэння Радзівілаўскіх архіваў і бібліятэкі ў Сусветны рэестр. Акрамя 

гэтага, метад дазваляе прасачыць гісторыю ўтварэння, захавання і 

перамяшчэння саміх збораў. Гісторыка-сістэмны метад, які ў сваю чаргу 

грунтуецца на сістэмным падыходзе, дазваляе разглядаць аб’екты рэестру ў 

якасці цэласнай сістэмы. Напрыклад, архівы і бібліятэка Радзівілаў былі 

ўнесены ў рэестр не паасобку а разам, таму разглядаюцца як адзінае цэлае, 

або наадварот, аб’екты, якія былі ўключаны паасобку ў рэестр Паўднёвай 

Карэяй (збор Каралеўскіх пратаколаў, калекцыі кніг і пячатак дынастыі 

Часон) таксама разглядаюцца як адзін аб’ект, таму што маюць аднаго 

фондаўтваральніка. Рэтраспектыўны метад перадусім дазваляе заняцца ў 

пэўнай ступені рэканструкцыяй, у прыватнасці, высветліць прычыны, якія ў 

мінулым паўплывалі на сучасны стан захавання Радзівілаўскіх збораў і 

магчыма, іх першапачатковы склад. 

Падсумоўваючы ўсё вышэйазначанае, трэба сказаць аб тым, што 

розныя накірункі гістарыяграфіі па дадзенаму дысертацыйнаму 

даследаванню былі распрацаваны папярэднікамі па-рознаму. Прац, якія 

прысвечаны архівам Радзівілаў і Нясвіжскай бібліятэцы вельмі шмат. Сярод 

іх прысутнічаюць як і цалкам аглядныя па сваім змесце, так і прысвечаныя 

пэўным аспектам. Безумоўна, большасць гэтых прац належыць беларускім і 

польскім навукоўцам. Што ў сваю чаргу датычыцца прац, у якіх разглядаецца 

Праграма “Памяць свету”, асноўныя накірункі яе дзейнасці і гісторыя 

ўключэння архіўных і бібліятэчных збораў Радзівілаў у Сусветны рэестр, то 

манаграфічныя даследаванні – адсутнічаюць, існуюць толькі прысвечаныя 

гэтай тэматыцы артыкулы як у замежнай, так і ў айчыннай гістарыяграфіі, іх 
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не больш дзясяці. У шэрагу артыкулаў Праграма “Памяць свету” і усе 

звязаныя з ей аспекты (у тым ліку і з дакументальнай спадчынай Радзівілаў) 

згадваюцца вельмі ўскосна. 

Нягледзячы на тое, што крыніцазнаўчая база дысертацыі па вялікаму 

рахунку не самая вялікая, тым не менш, дзякуючы гэтым крыніцам можна 

атрымаць уяўленне як аб саміх Радзівілаўскіх зборах, так і аб Праграме 

“Памяць свету”, дзейнасці МКК Праграмы у Беларусі і дакладна высветліць 

перадгісторыю ўнясення збораў у рэестр дакументальнай спадчыны. У сваю 

чаргу намінацыйныя дасье Радзівілаўскіх і іншых фамільных збораў будуць 

вельмі важнай, і бадай, адзінай крыніцай, дзякуючы якой можна будзе 

зрабіць іх паўнавартасны параўнальны аналіз. 
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ГЛАВА 2. ПРАГРАМА ЮНЭСКА “ПАМЯЦЬ СВЕТУ” І ЯЕ 

ДЗЕЙНАСЦЬ У БЕЛАРУСІ 

 

2.1 Сутнасць і гісторыя Праграмы “Памяць свету” 

 

Перадусім трэба пачаць з таго, што самі стваральнікі Праграмы 

разумелі пад паняццем “Памяць свету”. “Памяць свету” – гэта 

дакументальная спадчына (г. зн. дакументаваная калектыўная памяць 

народаў свету), якая ўяўляе сабой вялікую частку сусветнай культурнай 

спадчыны. З яе дапамогай можна прасачыць эвалюцыю думкі, адкрыццяў і 

дасягненняў чалавечага грамадства. У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра 

спадчыну мінулага, якая павінна захоўвацца для цяперашняй і будучай 

сусветнай супольнасці. Трэба разумець, што значная частка гэтай “Памяці” 

захоўваецца ў бібліятэках, архівах, музеях і сховішчах розных краін свету, і 

істотная яе частка знаходзіцца пад пагрозай знікнення. У выніку аварыйных 

або прадугледжаных перамяшчэнняў збораў і калекцый, канфіскацый у 

якасці “вайсковых трафеяў” або ў выніку іншых гістарычных абставінаў 

адбываецца страта цэласнасці дакументальнай спадчыны многіх народаў. У 

адных выпадках перад магчымасцю доступу да гэтай спадчыны паўстаюць 

перашкоды фізічнага ці палітычнага характару, у іншых выпадках існуе 

пагроза яе псавання або разбурэння [61, с. 2]. 

Таксама неабходна акрэсліць прычыны, па якіх гэтае паняцце ўвогуле 

з’явілася. Відавочна, што дакументальнай спадчыне пагражаюць шматлікія 

беды. Напрыклад, існуе пастаянная пагроза страты дакументальнай 

спадчыны ў выніку стыхійных бедстваў, напрыклад, паводак і пажараў. Гэта 

адбываецца як правіла з-за таго, што большая частка гэтай спадчыны існуе на 

носьбітах з прыродных, сінтэтычных або арганічных матэрыялаў, якія 

падвяргаюцца хімічным зменам і разбурэнням у выніку катастроф, якія 

адбываюцца па віне чалавека, рабаванняў, аварый або войнаў; паступовага 

зносу, які можа быць вынікам няведання або парушэння элементарных 

нормаў догляду, захоўвання і аховы. Разбурэнне аўдыёвізуальных і 

электронных матэрыялаў можа адбывацца таксама з-за тэхнічнай адсталасці. 

На думку стваральнікаў Праграмы, гэта здараецца па той прычыне, што 

галоўную ролю пачынаюць адыгрываць камерцыйныя меркаванні, якія 

замінаюць распрацоўцы больш надзейных матэрыялаў для вырабу носьбітаў 

ці тэхналогій забеспячэння захавання дакументальнай спадчыны [там жа]. 

Такім чынам, можна меркаваць аб тым, што ўсведамленне гэтых 

праблем і іх наступстваў прывяло да разумення неабходнасці прыняцця 

неадкладных захадаў па забеспячэнні захаванасці дакументальных збораў і 



30 
 

шырокага доступу да іх, і ў выніку з’явілася патрэба ў абазначэнні дадзеных 

комплексаў дакументаў. Нягледзячы на тое, што значная частка 

дакументальнай спадчыны ўжо незваротна страчаная, дзейнасць Праграмы 

скіравана на тое, каб ужо зараз прыняць шэраг неабходных захадаў па 

забеспячэнні захаванасці той часткі дакументальнай спадчыны, якая 

засталася [61, с. 2]. 

Яшчэ адным паняццем, якім даволі часта аперуюць у асноўных 

дакументах Праграмы, з’яўляецца паняцце “дакументальная спадчына”. У 

агульным разуменні, дакумент ёсць ўсё тое, што “дакументуе” ці “рэгіструе” 

будзь-якія звесткі пасродкам мэтанакіраванага інтэлектуальнага дзеяння. 

Зразумела, што паняцце “дакумента” носіць усеагульны характар, але тым не 

менш, варта канстатаваць, што ў некаторых культурах паняцце “дакумент” 

будзе адрознівацца ад агульнапрынятага. І ў сувязі з гэтым, далёка не ўсе 

культуры будуць у роўнай ступені прадстаўлены сярод аб’ектаў сусветнай 

дакументальнай спадчыны, г. зн. у рамках Праграмы “Памяць свету”. Так, 

напрыклад, нематэрыяльная і вусная спадчына з'яўляецца прэрагатывай 

іншых праграм ЮНЭСКА. Стваральнікі Праграмы прапануюць наступныя 

крытэрыі для вызначэння дакументальнай спадчыны. Яна павінна: 

1) быць рухомай (за выключэннем насценных надпісаў, петрогліфаў і 

наскальных малюнкаў, якія з’яўляюцца неад’емнымі часткамі 

нерухомых аб’ектаў); 

2) складацца са знакаў/кодаў, гукаў і/або выяваў; 

3) быць захоўваемай (т.я. носьбіты інфармацыі не з’яўляюцца жывымі 

аб’ектамі); 

4) прайгравацца і перадавацца з аднаго носьбіта на іншы; 

5) з’яўляцца прадуктам наўмыснага працэсу дакументавання [там жа, 

с. 8]. 

Зыходзячы з дадзеных крытэрыяў, вызначэнне паняцця 

“дакументальная спадчына” можа гучаць наступным чынам. Дакументальная 

спадчына – гэта сукупнасць прадуктаў наўмыснага працэсу дакументавання, 

якая мае сусветную культурную, навуковую і гістарычную каштоўнасць і 

аб’екты якой за пэўнымі выключэннямі павінны быць рухомымі, складацца 

са знакаў, кодаў, гукаў або выяваў і мець магчымасці для захавання, 

прайгравання і перадачы інфармацыі. 

Па шэрагу прычын, некаторыя аб’екты, нягледзячы на наяўнасць 

выключэнняў, лічыць часткай дакументальнай спадчыны не прадстаўляецца 

магчымым. Звычайна сюды не ўключаюцца аб'екты, якія з'яўляюцца часткай 

будзь-якой нерухомай структуры, такой як будынак ці прыродны аб'ект; 

прадметы, на якіх маюцца знакі/коды, не суадносныя з іх прызначэннем, ці 

аб'екты, створаныя ў якасці неаднаўляльных “арыгіналаў”, такія, як творы 
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жывапісу, трохмерныя артэфакты або рэчы, якія самі па сабе з’яўляюцца 

прадметамі мастацтва [61, c. 8].  

Лічыцца, што дакумент мае два кампаненты: інфармацыйны змест і 

носьбіт, на якім ён размешчаны. Абодва гэтыя кампаненты могуць быць 

вельмі разнастайнымі, і яны ў роўнай меры з’яўляюцца важнымі 

складаючымі элементамў дакументальнай памяці. Напрыклад, да іх можна 

аднесці наступныя: 

1) тэкставыя матэрыялы, такія як рукапісы, кнігі, газеты, афішы і інш. 

Тэкставы змест можа быць нанесены тушшу, чарніламі, алоўкам, 

фарбай і інш. У сваю чаргу носьбітам можа служыць папера, 

пластык, папірус, пергамент, пальмавае лісце, кара, тэкстыльная 

тканіна, камень ці іншая аснова, на якую наносіцца тэкст; 

2) у роўнай ступені нятэкставыя матэрыялы, такія як малюнкі, адбіткі, 

карты, ноты і інш.; 

3) аўдыёвізуальныя матэрыялы, такія як фільмы, дыскі, магнітафонныя 

плёнкі і фатаграфіі, прадстаўленыя ў аналагавых або лічбавых 

фарматах з дапамогай механічных, электронных або іншых сродкаў, 

якія маюць матэрыяльную аснову з нанесеным на яе пластом 

носьбіта інфармацыі, дзе размяшчаецца змест; 

4) віртуальныя дакументы, такія, як вэб-сайты, якія размяшчаюцца на 

серверах: носьбітам можа служыць жорсткі дыск або магнітафонная 

стужка, а змест прадстаўлены ў выглядзе электронных даных. 

У сваю чаргу, адзінкай дакументальнай спадчыны можа быць асобны 

дакумент любога характару. Таксама, гэта можа быць і група дакументаў, 

такая як калекцыя, збор або архіўны фонд [там жа, с. 8-9]. 

Што да самой Праграмы “Памяць свету”, то яна была заснавана 

ЮНЭСКА ў 1992 г. Яна з’яўляецца ідэйнай пераемніцай іншай, найбольш 

вядомай ініцыятывы арганізацыі па забеспячэнні захаванасці аб’ектаў 

сусветнай спадчыны (Канвенцыі аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай 

спадчыны 1972 г.) [25; 39]. У свой час стымулам для яе стварэння паслужыла 

ўсведамленне гаротнага становішча ў галіне забеспячэння захаванасці і 

доступу да дакументальнай спадчыны ў розных краінах свету. Праблемы, 

якія існавалі стагоддзямі яшчэ больш абвастрыліся ў выніку войнаў і 

сацыяльных узрушэнняў, а таксама катастрафічнага недахопу матэрыяльных 

сродкаў. Самы розны лёс напаткаў калекцыі, якія маюуь важнае значэнне ў 

розных кутках свету. У гэтым працэсе сваю ролю адыгралі такія фактары, як 

рабаванне і страта цэласнасці, незаконны гандаль, разбурэнне, неадэкватныя 

ўмовы захоўвання і фінансавання. Шматлікія аб’екты сусветнай 

дакументальнай спадчыны былі згубленыя беззваротна і ў той жа час 
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шматлікія аб’екты знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Дзякуючы дзейнасці 

спецыялістаў, некаторыя з іх часам атрымоўваеццва выявіць [79]. 

Вышэйшым кіруючым органам, які адказвае за прадастаўленне 

кансультацый ЮНЭСКА па пытаннях планавання і ажыццяўлення Праграмы 

ў цэлым, з’яўляецца МКК (International Advisory Committee). Ён складаецца з 

14 сяброў, прызначаных Генеральным дырэктарам ЮНЭСКА і яго склад 

адбіраецца зыходзячы з ведаў прэтэндэнтаў у галіне захавання 

дакументальнай спадчыны. Чарговыя сэсіі МКК склікаюцца Генеральным 

дырэктарам кожныя два гады. [61, c. 31]. МКК у сваю чаргу складаецца з 

шэрагу дапаможных органаў. У склад Прэзідыума (The Bureau) уваходзяць 

старшыня, тры намеснікі старшыні і дакладчык, якiя выбiраюцца на кожнай 

чарговай сесіі МКК. У кола асноўных абавязкаў Прэзідыума ўваходзіць 

правядзенне аглядаў Праграмы ў перыяд паміж паседжаннямі МКК і 

прыняцце сумесна з Сакратарыятам рашэнняў бягучага характару. 

Прэзідыумам разглядаюцца любыя пакінутыя нявырашанымі пытанні, якія 

перадаюцца яму МКК. Ён таксама займаецца падтрымкай іміджу прагрмы, ў 

выпадку неабходнасці ажыццяўляе сувязь з нацыянальнымі камітэтамі 

Праграмы “Памяць свету” і ажыццяўляе маніторынг іх развіцця і дзейнасці. 

У склад тэхнічнага падкамітэту (The Sub-Committee on Technology) 

ўваходзяць старшыня, якi назначаецца МКК або яго Прэзідыумам, і сябры 

падкамітэту, якія падбіраюцца з улікам іх досведу. Яго асноўнай задачай 

з’яўляецца распрацоўка, перагляд і распаўсюджванне метадычных 

дакументаў па пытаннях забеспячэння захаванасці дакументальнай 

спадчыны, а таксама прадастаўленне кансультацый па тэхнічных пытаннях і 

пытаннях забеспячэння захаванасці ў адказ на канкрэтныя запыты устаноў 

або прыватных асоб. Падкамітэт па рэестры (The Register Sub-committee) быў 

утвораны ў 2001 г. для сумеснага з Сакратарыятам разгляду намінацый у 

рэестр “Памяць свету” і адной з асноўных мэтаў яго дзейнасці з’яўляецца 

прадстаўленне на кожным паседжанні МКК аргументаваных рэкамендацый 

адносна ўключэння або адмовы ва ўключэнні ў рэестр. Ён інтэрпрэтуе 

крытэрыі адбору, падтрымлівае сувязь з няўрадавымі арганізацыямі, іншымі 

органамі або прыватнымі асобамі, якія прыцягваюцца да разгляду намінацый. 

Таксама, падкамітэт дае кансультацыі па запыце рэгіянальных і 

нацыянальных камітэтаў "Памяць свету" ў справе кіравання рэестрамі. Яго 

склад абіраецца па аналогіі з іншымі падкамітэтамі. Падкамітэт па адукацыі і 

даследаванням (The Education and Research Sub-committee) займаецца 

распрацоўкай стратэгій і канцэпцый для інстытуцыяналізацыі адукацыі і 

даследаванняў у галіне дакументальнай спадчыны, а таксама дапамагае ў 

распрацоўцы інавацыйных вучэбных праграм і даследаванняў па тэме 

“Памяць свету” [71]. 
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Першае паседжанне МКК адбылося ў 1993 г., у г. Пултуск, Польшча. 

На ім быў выпрацаваны план дзеянняў, у адпаведнасці з якім за ЮНЭСКА 

замацоўвалася каардынацыйная роля ў пытаннях павышэння ступені 

дасведчанасці урадаў, міжнародных арганізацый і фондаў, а таксама ў 

пытаннях развіцця супрацоўніцтва з мэтай ажыццяўлення разнастайных 

праектаў. Па выніках правядзення паседжання, былі заснаваны тэхнічны 

падкамітэт і падкамітэт па маркетынгу. На аснове кантракту, які быў 

заключаны з Міжнароднай федэрацыяй бібліятэчных асацыяцый (ІФЛА), 

пачалася падрыхтоўка дакументу, які ў далейшым атрымаў назву “Агульныя 

кіруючыя прынцыпы захавання дакументальнай спадчыны” (“General 

Guidelines to Safeguard Documentary Heritage”), які быў апублікаваны ў 1995 

г. і перавыдадзены праз 7 гадоў. Паралельна, сумеснымі намаганнямі ІФЛА і 

Міжнароднага савета архіваў (МСА) быў створаны спіс незваротна 

згубленых бібліятэчных калекцый і архіўных фондаў. ЮНЭСКА праз свае 

нацыянальныя камісіі падрыхтавала спіс бібліятэк і архівасховішчаў, якія 

знаходзяцца пад пагрозай і сусветны спіс нацыянальнай кінематаграфічнай 

спадчыны [61, c. 4].  

У 1995 г. на падставе “Агульных кіруючых прынцыпаў…” быў 

заснаваны Сусветны рэестр “Памяць свету”, які з’яўляецца ў некаторай 

ступені найбольш прыкметным аспектам Праграмы, які пачынаючы з 1997 г. 

пашыраецца за кошт уключэння ў яго новых аб’ектаў дакументальнай 

спадчыны, якія зацвярджаюцца на паседжаннях МКК [69]. Дадзены рэестр 

сам па сабе з’яўляецца вышэйшай формай прызнання каштоўнасці асобных 

дакументаў або калекцый для ўсяго чалавецтва. Унясенне аб’ектаў 

дакументальнай спадчыны ў рэестр значыць тое, што яны з’яўляюцца 

сусветным здабыткам, роўна як і аб’екты, уключаныя ў Спіс сусветнай 

спадчыны ЮНЭСКА [37, c. 14]. За больш чым дваццацігадовую гісторыю 

існавання рэестру, у яго склад былі ўключаны такія аб’екты, як Біблія 

Гутэнберга (Германія); Евангелле Хітрова, Астрамірава Евангелле, асабістая 

бібліятэка Льва Талстога і калекцыя рукапісаў, фатаздымкаў і фільмаў; збор 

мапаў Расійскай імперыі XVIII ст. (Расія); збор рукапісаў сярэднявечча, якія 

адносяцца да чэскай Рэфармацыі; збор рускай, украінскай і беларускай 

эмігранцкай перыёдыкі 1918–1945 гг. (Чэхія); асабісты архіў Ніколы Тэслы 

(Сербія), рукапіс “Канону медыцынскай навукі” Ібн Сіны (Турцыя) і шэраг 

іншых аб’ектаў [17, с. 43]. У якасці прыкладу адных з апошніх набыццёў 

рэестру, можна назваць Калекцыю рукапісаў бібліятэкі Газі Хусраў-бег 

(Боснія і Герцагавіна) і Мапу свету Піры Рэйса (Турцыя) [90]. 

Разам з гэтым пачалося ажыццяўленне цэлага шэрагу пілотных 

праектаў з выкарыстаннем сучасных тэхналогій з мэтай капіравання 

арыгіналаў дакументальнай спадчыны. Так, напрыклад, быў выпушчаны CD-
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ROM, які ўтрымлівае інфармацыю аб рукапісе Радзівілаўскага летапісу XIII 

ст., у якім распавядаецца пра народы, якія засялялі ў мінулым Еўропу, а 

таксама ажыццёўлены сумесны праект “Памяць Ібера-амерыканскіх краін” па 

мікрафільмаванні газет з удзелам сямі лацінаамерыканскіх краін. У выніку 

ажыццяўлення гэтых праектаў быў пашыраны доступ да гэтай 

дакументальнай спадчыны і павысіўся ўзровень забеспячэння яе захаванасці 

[61, c. 4].  

З таго часу, паседжанні МКК праводзіліся адзін раз у два гады (Парыж, 

1995 г.; Ташкент, 1997 г.; Вена 1999 г.; Чонджу, 2001 г., і інш.) Апошняе 

паседжанне адбылося ў Парыжы ў 2017 г. [32]. Таксама перыядычна 

адбываюцца міжнародныя канферэнцыі па Праграме “Памяць свету”. У ліку 

іншых мерапрыемстваў можна назваць нарады экспертаў, якія адбыліся ў 

краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, Паўднёвай Азіі і Паўднёвай 

Амерыкі, стварэнне камітэтаў для Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёну (1997 г.), 

рэгіёну краін Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна (2000 г.). Сёння ў 

розных краінах свету налічваецца каля 50 нацыянальных камітэтаў па 

Праграме "Памяць свету" [там жа]. 

Канцэпцыя Праграмы палягае ў тым, што сусветная дакументальная 

спадчына з'яўляецца усеагульным здабыткам і яно павінна ўсяляк аберагацца 

і абараняцца ў інтарэсах усіх і павінна быць даступна для ўсіх на пастаяннай 

аснове, без будзь-якіх перашкод з належным прызнаннем культурных 

традыцый і асаблівасцяў. Праграма “Памяць свету” ставіць перад сабой 

наступныя мэты: 

1) садзейнічанне забеспячэнню захаванасці сусветнай 

дакументальнай спадчыны шляхам выкарыстання найбольш адпаведных 

метадаў. Дадзеная мэта можа быць дасягнута шляхам аказання непасрэднай 

практычнай дапамогі, распаўсюджвання кансультатыўных паслуг і 

інфармацыі, а таксама шляхам садзейнічання ў падрыхтоўцы кадраў або 

прыцягнення спонсараў для ажыццяўлення актуальных і неабходных 

праектаў; 

2) аказанне дапамогі ў забеспячэнні ўсеагульнага доступу да 

дакументальнагй спадчыны. Гэты від дзейнасці прадугледжвае садзейнічанне 

выкарыстанню ў сетцы Інтэрнэт лічбавых копій і каталогаў, а таксама 

публікацыю і распаўсюджванне кніг, CD і DVD дыскаў, а таксама іншай 

прадукцыі, па магчымасці на самай шырокай і справядлівай аснове. У тых 

выпадках, калі забеспячэнне доступу мае наступствы для захавальнікаў, то 

яны таксама павінны ўлічвацца належным чынам. У той жа час павінна 

ахоўвацца дзеянне заканадаўчых або іншых абмежаванняў, якія датычацца 

забеспячэння доступу да архіваў. Таксама трэба забяспечваць павагу пачуцця 

прыналежнасці да культуры, уключаючы захоўванне карэннымі абшчынамі 
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сваіх матэрыялаў і кантроль з іх боку за доступам да іх. Безумоўна, правы 

прыватнай уласнасці гарантуюцца Законам; 

3) распаўсюджванне ў сусветным маштабе інфармацыі аб існаванні 

і значэнні дакументальнай спадчыны. Дзейнасць па дасягненні гэтай мэты 

прадугледжвае распрацоўку рэестраў “Памяць свету”, прыцягненне ўвагі 

сродкаў масавай інфармацыі, публікацыю рэкламных і інфармацыйных 

матэрыялаў. Праца па забеспячэнні захаванасці і дзейнасць па пашырэнні 

доступу не толькі павінны ўзаемадапаўняць адна адну, але таксама служаць 

павышэнню ступені дасведчанасці. Таксама неабходна аказваць 

садзейнічанне ў выпуску рабочых асобнікаў з мэтай скарачэння 

выкарыстання арыгіналаў [79]. 

Зыходзячы з вышэйазначаных мэтаў Праграмы, трэба адзначыць, што 

асноўнай задачай Праграмы “Памяць свету” з’яўляецца папулярызацыя і 

абарона сусветнай дакументальнай спадчыны, а таксама забеспячэнне 

усеагульнага і пастаяннага доступу да яе [61, c. 6]. 

Праграма “Памяць свету” для ажыццяўлення пастаўленых мэтаў і задач 

мае 5 ключавых стратэгій, якія выглядаюць наступным чынам. Першая 

стратэгія – ідэнтыфікацыя дакументальнай спадчыны. У дадзеным выпадку, 

гаворка павінна ісці аб ідэнтыфікацыі дакументальнай спадчыны, яка мае 

сусветнае значэнне, і аб яе ўнясенні ў Сусветны рэестр “Памяць свету”. 

Асноўнае пытанне палягае нават не ў тым, ці належным чынам 

забяспечваецца захаванасць дадзенага аб'екта дакументальнай спадчыны на 

момант яго намінацыі ў рэестр ці ён мае патрэбу ў тэрміновай ўвазе, а хутчэй 

у тым, ці мае ён увогуле сусветнае значэнне. Згодна гэтаму пункту стратэгіі, 

у першую чаргу ўвага павінна надавацца тым рэгіёнам і краінам, якія 

дагэтуль яшчэ не былі прадстаўлены ў рэестры.  

Другая стратэгія – інфармаванне грамадскасці. У рамках Праграмы 

павінна праводзіцца работа па пашырэнні інфармавання грамадскасці ва ўсім 

свеце ў дачыненні да значэння дакументальнай спадчыны, неабходнасці 

забеспячэння яе захаванасці і даступнасці да яе. Асаблівая ўвага павінна 

надавацца тым рэгіёнам, у якіх дакументальная спадчына знаходзіцца ў 

небяспецы або там, дзе грамадскасць недастаткова інфармавана. Асноўнымі 

сродкамі здзяйснення дадзенай стратэгіі з’яўляюцца адукацыя, маркетынг, 

рэклама, правядзенне мерапрыемстваў на рэгіянальным і нацыянальным 

узроўнях і інш.  

Трэцяя стратэгія – захаванасць. У якасці стымулу для актывізацыі 

работы па забеспячэнні захаванасці дакументальнай спадчыны ва ўсім свеце, 

дадзеная стратэгія прадугледжвае заахвочванне праектаў па забеспячэнні 

захаванасці дакументаў, якія звязаныя з аб'ектамі спадчыны ўжо ўключанымі 
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ў рэестр Праграмы “Памяць свету”, і па меры магчымасці ім трэба аказваць 

дапамогу як з боку ЮНЭСКА, так і з боку знешніх спонсараў. 

Чацвёртая стратэгія – доступ. У дадзеным выпадку прадугледжана 

заахвочванне  выкарыстання новых тэхналогій пашырэння доступу да 

дакументальнай спадчыны з боку ўстаноў, якія захоўваюць дакументы. Гэта 

датычыцца пашырэння доступу як у рэтраактыўным плане (г. зн. 

прадастаўленне доступу непасрэдна ў адказ на запыты даследчыкаў і іншых 

карыстальнікаў), так і ў разліку на перспектыву (напрыклад, выкарыстанне 

публікацый і прадуктаў даных, а таксама баз даных і файлаў у рэжыме 

“онлайн”). І нарэшце, пятая стратэгія – структуры, статус і ўзаемасувязі. 

Згодна гэтай стратэгіі, структура камітэтаў Праграмы на нацыянальным, 

рэгіянальным і міжнародным узроўнях, павінна надалей развівацца разам з 

пашырэннем нацыянальных і рэгіянальных рэестраў па меры росту 

папулярнасці Сусветнага рэестра. Таксама прадугледжваецца супрацоўніцтва 

паміж удзельнікамі Праграмы пасродкам камунікацыі з выкарыстаннем 

новых інфармацыйных тэхналогій [61, c. 10-11]. 

Акрамя такго, Праграма дзейнічае ў кантэксце розных праграм і 

канвенцый, якія наўпрост ці ўскосна звязаны з дзейнасцю ЮНЭСКА, або 

былі распрацаваны і прыняты самой арганізацыяй. Безумоўна, прадстаўлены 

ніжэй спіс пастаянна дапаўняецца і карэктуецца. Сярод гэтых дакументаў 

варта вылучыць наступныя: 

1) Канвенцыя аб абароне культурных каштоўнасцяў у выпадку 

ўзброенага канфлікту (Гаагская канвенцыя 1954 г.) [24]; 

2) Канвенцыя ЮНЭСКА аб захадах, накіраваных на забарону і 

папярэджанне незаконнага ўвозу, вывазу і права ўласнасці на культурныя 

каштоўнасці (1970 г.) [26]; 

3) Рэкамендацыя ЮНЭСКА аб ахове і захаванні рухаючыхся выяваў 

(1980 г.) [43]; 

4) Рэкамендацыя ЮНЭСКА аб захаванні фальклору (1989 г.) [42]; 

5) “Блакітны шчыт”: праграма па культурнай спадчыне, якая 

знаходзіцца пад пагрозай знікнення ў выніку стыхійных або антрапагенных 

бедстваў (1996 г.) [66]; 

6) Праграма ЮНЭСКА па абвяшчэнні шэдэўраў вуснай і 

нематэрыяльнай спадчыны чалавецтва [58]; 

7) Праца Камітэту сусветнай спадчыны ў сувязі з Глабальнай 

стратэгіяй і інш. [81]. 
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2.2 Гісторыя ўключэння Радзівілаўскіх збораў у Сусветны рэестр 

Праграмы “Памяць свету” 

 

 

Вядома, што ў Беларусі дагэтуль адсутнічае нацыянальны камітэт па 

Праграме “Памяць свету”, і як ў іншых краінах, якія не маюць адпаведнай 

структуры, яе функцыі выконвае Нацыянальная камісія Рэспублікі Беларусь 

па справах ЮНЭСКА. Дзейнасць гэтай камісіі курыруе Міністэрства 

замежных спраў, якое адначасова выконвае функцыі сакратарыяту [17, c. 44]. 

Нягледзячы на гэтую акалічнасць, ідэя ўнясення архіўных і бібліятэчных 

збораў Радзівілаў з’явілася даволі даўно, яшчэ ў пачатку 2000-х гадоў, і як 

можна бачыць зараз, была ў цэлым паспяхова рэалізавана. У гісторыі 

ўключэння архіва Радзівілаў і Нясвіжскай бібліятэкі можна ўмоўна выдзяліць 

некалькі адпраўных кропак, па якіх можна будзе яе прасачыць. 

Першай такой кропкай можна лічыць 2002 г., т.я. менавіна ў гэтым 

годзе, пытанне аб уключэнні дакументальных збораў Радзівілаў было 

ўпершыню пастаўлена Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі. Але 

варта адзначыць, што намінацыя толькі аднаго фонду 694 НГАБ “Радзівілы, 

князі” не мела шанцаў на поспех у адрыве ад астатніх частак збораў, якія 

захоўваюцца па-за межамі Беларусі. У сувязі з гэтым было бы вельмі 

складана абгрунтаваць унікальнасць Радзівілаўскіх збораў [37, c. 16]. 

Наступным этапам у гісторыі ўнясення збораў у рэестр з’яўляюцца 

2004–2005 гг. Гэты перыяд адзначыўся стварэннем нацыянальнай Праграмы 

“Памяць Беларусі”, зацікаўленасць у з’яўленні якой выказалі такія ўстановы, 

як Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Нацыянальная бібліятэка 

Беларусі, якая ў далейшым стала распрацоўваць канцэпцыю праекта і яго 

курыраваць. Таксама трэба звярнуць увагу на тое, што Праграма ў 2000-я гг. 

заўсёды ўлічвалася пры распрацоўцы іншых галіновых праграм, напрыклад 

такой як “Праграма па захаванні архіўнай дакументальнай спадчыны – 

складаючай часткі інфармацыйнага рэсурсу грамадства” [17, c. 44]. 

Пытанне аб стварэнні Праграмы да моманту яе з’яўлення, роўна як і 

пытанне ўнясення архіўных і бібліятэчных збораў князёў Радзівілаў у 

Сусветны рэестр прапрацоўвалася дастаткова даўно [47, c. 38]. Вядома, што 

на падставе Праграмы “Памяць свету” на той момант ўжо былі распрацаваны 

і дзейнічалі нацыянальныя Праграмы, кшталту “Памяць Амерыкі”, “Памяць 

Аўстраліі”, “Памяць Расіі” (якая дзейнічае з 1995 г. ў Расійскай дзяржаўнай 

бібліятэцы) і інш. [48, с. 212].  

Праграма “Памяць Беларусі” была распрацавана ў адпаведнасці з 

актуальнымі на той час заканадаўчымі актамі, якія вызначалі дзяржаўную 

палітыку ў галіне захавання і множання культурнай спадчыны. Гэта Закон 
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Рэспублікі Беларусь “Аб унясенні зменаў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі 

Беларусь “Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь” (2002 г.); Закон 

Рэспублікі Беларусь ад 6 кастрычніка 1994 г. “Аб Нацыянальным архіўным 

фондзе і архівах Рэспублікі Беларусь” (у рэдакцыі Закона Рэспублікі 

Беларусь ад 6 студзеня 1999 г., са зменамі і дапаўненнямі, унесенымі Законам 

Рэспублікі Беларусь ад 29 чэрвеня 2006 г. “Аб унясенні зменаў і дапаўненняў 

у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях ліцэнзавання асобных 

відаў дзейнасці і прызнанні згубіўшымі моц некаторых заканадаўчых актаў 

Рэспублікі Беларусь”); Законам Рэспублікі Беларусь “Аб музеях і Музейным 

фондзе Рэспублікі Беларусь” (2005 г.); Законам Рэспублікі Беларусь “Аб 

ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь” (2006 г.) і іншыя 

нарматыўныя прававыя акты ў вышэйзгаданай галіне. Яе праект пачаў 

распрацоўвацца на падставе Пратакола нарады ў прэм’ер-міністра ад 

23.12.2004 г. працоўнай групай, у склад якой уваходзілі прадстаўнікі 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай бібліятэкі 

Беларусі, іншых бібліятэк, музеяў, архіваў і ўстаноў, якія захоўваюць 

дакументальную спадчыну [40, c. 18-19].  

Асноўнымі мэтамі дадзенай Праграмы, якія былі пастаўлены яе 

стваральнікамі, з’яўляюцца дзяржаўны ўлік і захаванне дзяржаўных 

помнікаў; забеспячэнне інфармацыі аб багацці і значэнні культурнай 

спадчыны нацыі; інтэграцыя рэсурсаў і ўвядзенне ў навуковы і культурны 

зварот дакументальных помнікаў, якія захоўваюцца ў беларускіх бібліятэках, 

музеях і архівах, а таксама па-за межамі краіны; паляпшэнне ўмоў фізічнага 

захавання найбольш каштоўных дакументалных помнікаў; фарміраванне 

інтэграваных агульнадаступных электронных інфармацыйных рэсурсаў, якія 

надзейна захоўваюць і адлюстроўваюць гісторыю і культуру Беларусі; 

распаўсюджванне ведаў аб нацыянальнай спадчыне [21, с. 54]. Іншымі 

словамі, можна казаць аб тым, што першачарговай задачай дадзенай 

Праграмы было захаванне дакументальных помнікаў Беларусі шляхам 

пераводу іх на электронныя носьбіты. На думку стваральнікаў Праграмы 

“Памяць Беларусі”, перавод дакументаў у электронны выгляд дазволіў бы 

вырашыць пытанне забеспячэння захаванасці дакументальных помнікаў, 

шляхам вырабу іх копій, а таксама пытанне забеспячэння дыстанцыйнага 

доступу да іх. Гэта дазволіла бы ў тым ліку вырашыць і шэраг іншых задач, 

напрыклад навуковых, вучэбных і асветніцкіх [48, с. 212]. 

У сваю чаргу адбор кніжных і дакументальных помнікаў для стварэння 

і фарміравання баз даных ў адпаведнасці з Праграмай павінен ажыццяўляцца 

з улікам храналагічных, сацыяльна-значных і колькасных крытэрыяў. 

Безумоўна, самы галоўны крытэрый для ўключэння ў Праграму – гэта 

прыналежнасць да нацыянальнай культуры. Абапіраючыся на дадзеныя 
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крытэрыі, распрацоўшчыкам Праграмы ўдалося не толькі сфарміраваць 

сістэму мерапрыемстваў і распрацаваць паэтапны механізм яе рэалізацыі, але 

і дало магчымасць абгрунтавана ўносіць новыя пазіцыі ў Дзяржаўны спіс 

гісторыка-культурных каштоўнасцяў [40, c. 19-20]. 

Удзельнікамі Праграмы “Памяць Беларусі” з’яўляюцца як культурныя 

ўстановы Беларусі, так і іншыя ўстановы і арганізацыі, якія захоўваюць 

дакументальную спадчыну. Асноўным каардынатарам мерапрыемстваў 

дадзенай Праграмы і яе кантралюючым органам з’яўляецца Міністэрства 

культуры Рэспублікі Беларусь. У яе кампетэнцыю ўваходзіць унясенне 

прапаноў па ўдакладненні мерапрыемстваў Праграмы з улікам сацыяльна-

эканамічнай сітуацыі, забеспячэнне кантролю за мэтавым выкарыстаннем 

бюджэтных сродкаў, якія выдзяляюцца з рэспубліканскага бюджэту на 

рэалізацыю Праграмы. Непасрэднымі выканаўцамі Праграмы з’яўляюцца: 

1) Нацыянальная бібліятэка Беларусі (як галаўная арганізацыя); 

2) Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі; 

3) Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі; 

4) рэгіянальныя лабараторыі па алічбоўцы дакументаў; 

5) іншыя прыцягнутыя арганізацыі [21, с. 55]. 

Калі казаць пра рэалізаваныя з дапамогай дадзенай Праграмы праекты 

(перадусім, непасредна звязаныя з выкарыстаннем Радзівілаўскай 

дакументальнай спадчыны), то ў першую чаргу трэба згадаць такі праект, як 

“Радзівіліана” (“Radziviliana”). Асноўнай мэтай гэтага праекту стала 

бібліяграфічная рэканструкцыя кніжных збораў Радзівілаў, якія ў выніку 

шматлікіх перамяшчэнняў, войнаў і катаклізмаў напаткаў даволі няпросты 

лёс [46, c. 9]. Вынікам рэалізацыі гэтага праекта сталі аднайменная зводная 

база даных, друкаваны каталог і мульітымедыйны CD-ROM [22; 44; 83]. 

Праца па стварэнні БД “Radziviliana” пачалася яшчэ ў 1997 г. сумесна з 

беларускімі ўстановамі, ў якіх былі выяўлены часткі бібліятэкі Нясвіжскай 

ардынацыі. Спецыялістамі-распрацоўшчыкамі была створана канцэпцыя 

рэканструкцыі збораў і выпрацавана методыка іх бібліяграфічнага апісання, 

індэксацыі і пошуку. У БД прадстаўлена апісанне кніжных збораў, якія 

захоўваюцца ў бібліятэцы Хельсінкскага ўніверсітэту, Прэзідэнцкай 

бібліятэкі, Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі (далей – ЦНБ НАН Беларусі) і шэрагу іншых 

устаноў. Прымалі ўдзел у стварэнні БД у тым ліку і спецыялісты з Польшчы 

[46, с. 9]. Друкаваны каталог “Бібліятэка Радзівілаў Нясвіжскай ардынацыі” 

быў прадстаўлены грамадскасці ў красавіку 2013 г. і ўяўляе сабой поўнае 

апісанне выданняў XVII стагоддзя з кніжых збораў Нясвіжскай ардынацыі 

князёў Радзівілаў з фондаў ЦНБ НАН Беларусі [22]. CD-ROM пад назай 

“Radziviliana: дакументальныя помнікі з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі 
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Беларусі” утрымлівае паўнатэкставыя электронныя копіі выданняў XVII – 

XVIIІ стст. з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (напрыклад, твор 

Мікалая Крыштафа Радзівіла “Сіроткі” “Перэгрынацыя, або Паломніцтва ў 

Святую зямлю” на лацінскай, польскай і рускай мовах або твор Уршулі 

Радзівіл “Камедыі і трагедыі…”), а таксама навуковыя артыкулы беларускіх 

навукоўцаў, якія былі прысвечаны гэтым творам [83]. Яшчэ, у рамках 

праекту “Radziviliana” быў створаны прэзентацыйны CD-ROM “Нясвіж – 

культурны цэнтр Еўропы і нацыянальны помнік”. Мэтай яго стварэння 

з’яўляецца прадстаўленне матэрыяльнай і духоўнай спадчыны Нясвіжа, у 

тым ліку гісторыі будаўніцтва горада, помнікаў архітэктуры, бібліятэчных, 

музейных, архіўных і мастацкіх калекцый; гісторыі Нясвжскай лініі дынастыі 

Радзівілаў і яе выбітных прадстаўнікоў. Сам дыск утрымлівае інфармацыю аб 

існуючых і плануючыхся на той момант музеях Нясвіжа; бібліяграфічныя 

звесткі аб літаратурных творах, напісаных прадстаўнікамі роду і кнігах, якія 

прысвечаны яго гісторыі і гісторыі Нясвіжа. Пры стварэнні гэтага праекту ў 

першую чаргу выкарыстоўваліся матэрыялы беларускіх архіваў і бібліятэк 

[38]. 

Важным этапам на шляху ўнясення архіва Радзівілаў і бібліятэкі 

Нясвіжскай ардынацыі ў Сусветны рэестр “Памяць свету” была Міжнародная 

канферэнцыя “Праграма ЮНЭСКА “Памяць свету”: дзейнасць бібліятэк, 

архіваў, музеяў па захаванні дакументальнай спадчыны”, якая адбылася ў 

Мінску з 30 лістапада па 2 снежня 2006 г. і была арганізавана Бюро 

ЮНЭСКА ў Маскве, Нацыянальнай камісіяй Рэспублікі Беларусь па справах 

ЮНЭСКА, Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь, Дэпартаментам па 

архівах і справаводству Міністэрства юстыцый Рэспублікі Беларусь і 

Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі. Мэтамі правядзення дадзенай 

канферэнцыі з’яўляліся абмеркаванне ўзаемадзеяння ў галіне захавання і 

сумеснага выкарыстання дакументальнай спадчыны бібліятэкамі, архівамі і 

музеямі; стварэнне навукова-інфармацыйнай і адукацыйнай прасторы, а 

таксама выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у развіцці нацыянальных 

праектаў у рамках Праграмы ЮНЭСКА “Памяць свету”. У канферэнцыі 

прынялі ўдзел гісторыкі, архівісты, спецыялісты бібліятэк і музеяў з 

Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Літвы, Малдовы, Польшчы, Расіі і Украіны 

[49, с. 125]. На пяці яе сесіях, згодна тэматыцы прапаноўваліся разнастайныя 

тэмы для абмеркавання, пачынаючы ад сумесных праектаў у рамках 

рэгіянальнага супрацоўніцтва і скончваючы інтэлектуальнай ўласнасцю і 

аўтарскім правам у электронным асяроддзі. Абмяркоўвалася і пытанне 

захавання дакументальнай спадчыны Радзівілаў у якасці пілотнага праекту 

міжнароднага супрацоўніцтва. Выступоўцы ў сваіх дакладах неаднаразова 

падкрэслівалі, што дакументальная спадчына, якая захоўваецца ў архіўных, 
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бібліятэчных і музейных установах, разглядаецца ЮНЭСКА як адзінае цэлае 

і асноўным крытэрыем для унясення намінацыі ў Сусветны рэестр “Памяць 

свету” з’яўляецца сусветнае значэнне аб’ектаў дакументальнай спадчыны 

[23, с. 42].  

Па выніках канферэнцыі, яе ўдзельнікамі быў прыняты выніковы 

дакумент, у якім падсумоўваліся ўсе прынятыя падчас яе правядзення 

рашэнні. У прыватнасці, у дакуменце адзначалася, што праблема захавання 

дакументальнай спадчыны на сёняшні дзень з’яўляецца актуальнай і 

выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у гэтай галіне мае вялікія 

перспектывы. Таксама падкрэслівалася пазітыўная роля Праграмы ЮНЭСКА 

“Памяць свету”, нацыянальных і рэгіянальных праграм ва ўсведамленні 

праблемы захаванасці дакументальнай спадчыны грамадскасцю і ўрадамі 

краін. Сярод асноўных прапаноў наконт працы ў азначаным накірунку былі 

вылучаны:  

1) прыманне ўсімі краінамі-удзельніцамі нацыянальных праграм па 

фарміраванні, захаванні і доступу да лічбавай дакументальнай спадчыны;  

2) далейшае ўдасканаленне нарматыўнай прававой базы, якая 

ўзмацняе адказнасць за злачынствы ў дачыненні да аб’ектаў культурнай 

спадчыны (напрыклад страту, знішчэнне, крадзёж і інш.);  

3) урэгуляванне пытанняў адносна аўтарскіх і маёмасных правоў у 

дачыненні да лічбавых копій дакументальнай спадчыны і электронных 

публікацый;  

4) рэалізацыя міжнародных праектаў па віртуальнай рэканструкцыі 

раззасяроджаных культурна-дакументальных комплексаў; 

5) распаўсюджванне інфармацыі аб значнасці дакументальнай 

спадчыны. 

Акрамя гэтага, дадзены дакумент утрымлівае звесткі аб тым, што 

краіны-удзельніцы канферэнцыі лічаць неабходным абмен думкамі наконт 

падрыхтоўкі кандыдатур на ўключэнне ў Сусветны рэестр Праграмы 

“Памяць свету” і прапануюць стварыць Міжнародны савет па праекту 

рэканструкцыі дакументальных збораў Радзівілаў і правесці першае яго 

паседжанне ў красавіку 2007 г. [40, c. 168-169]. 

Сапраўды, паседжанне як і было запланавана, адбылося ў Мінску 27 

красавіка 2007 г. Савет, падчас яго правядзення, выказаўся за мэтазгоднасць 

прыняцця сумесных намаганняў па намінацыі ўсяго комплексу Нясвіжскай 

калекцыі і пагадзіўся з тым, каб праект намінацыйнага дасье рыхтаваў 

беларускі бок. Пасля гэтага Беларускім навукова-даследчым цэнтрам 

электроннай дакументацыі (БелНДЦЭД), пры фінансавай падтрымцы Бюро 

ЮНЭСКА ў Маскве і з удзелам спецыялістаў з краін-удзельніц было 

падрыхтавана намінацыйнае дасье, якое ўтрымлівае апісанне дзесяці 
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захаваўшыхся частак Нясвіжскай калекцыі і якое раскрывае яе культурнае і 

гістарычнае значэнне. Сумесная намінацыя ў лютым 2008 г. была 

перададзена Нацыянальнай камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЭСКА 

і накіравана ў Секрэтарыят ЮНЭСКА для далейшага яе разгляду з боку 

кіруючых органаў Праграмы [37, c. 17]. 

Апошні этап гэтага працэсу – непасрэдна само ўключэнне 

Радзівілаўскіх архіўных і бібліятэчных збораў у Сусветны рэестр Праграмы 

“Памяць свету” на 9-м паседжанні МКК Праграмы “Памяць свету”, якое 

адбылося з 29 па 31 ліпеня 2009 г. ў горадзе Брыджтаўн, Барбадас. Перад яго 

правядзеннем, ЮНЭСКА прадставіла кандыдатуры сябрам МКК для 

далейшага выказвання заўваг і ўдакладненняў. Ужо падчас паседжання 

праходзіла працяглае абмеркаванне прадстаўленых да ўключэння кандыдатур 

і ў выніку да намінацыі было прадстаўлена 35 з 55 дасье, сярод якіх 

прысутнічалі архівы Радзівілаў і Нясвіжская бібліятэка, якая была 

рэкамендавана да ўнясення ў рэестр побач з такімі аб’ектамі, як дакументы 

Маскітавага берагу (Беліз); Указ караля Францыска І аб абавязковым 

захаванні друкаванай прадукцыі, вырабленай у Францыі (Францыя); архівы 

Аральскага мора (Казахстан) і інш. [62]. Ужо пазней, 8 снежня 2009 г., у 

Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Я. Коласа адбылоса ўрачыстае 

ўручэнне сертыфікату аб уключэнні архіваў і Нясвіжскай бібліятэкі 

Радзівілаў у Сусветны рэестр ЮНЭСКА “Памяць свету” [34]. 

Такім чынам, можна казаць аб тым, што ўключэнне Радзівілаўскіх 

архіўных і бібліятэчных збораў, ў святле разглядаемай сукупнасці ўсіх 

адбываўшыхся працэсаў, было хоць і працяглым, але тым не менш, 

заканамерным. Умоўна гэты працэс можна падзяліць на пяць этапаў. Першы 

этап – 2002 г., калі адбылася першая спроба з боку НГАБ заявіць аб 

мэтазгоднасці ўключэння фонду 694 у рэестр “Памяць свету”, але шэраг 

акалічнасцяў на той момант гэтаму перашкаджаў. Другі этап – 2004–2005 гг., 

калі пачалася распрацоўка нацыянальнай Праграмы ЮНЭСКА “Памяць 

Беларусі”, якая стваралася па аналогіі з іншымі нацыянальнымі праграмамі. 

Таксама пачалася або працягвалася рэалізацыя праектаў у межах дадзенай 

Праграмы. Калі казаць аб сучасным стане яе рэалізацыі і аб тым, што ўжо 

было зроблена, то часткова запланаваныя праекты былі рэалізаваны, часткова 

не. Нажаль, трэба канстатаваць той факт, што дагэтуль у Беларусі няма 

нацыянальнага камітэту Праграмы “Памяць свету”, што магчыма, паскорыла 

бы дзейнасць у накірунку захавання беларускай дакументальнай спадчыны і 

прызнання яе сусветнага значэння. Таксама, ёсць падставы меркаваць аб тым, 

што праграмны дакумент “Памяці Беларусі” ў выніку прыняты не быў (т.я. 

пра гэтую Праграму прыблізна за апошнія 5–10 год ў розных крыніцах 

адсутнічаюць усялякія згадкі), а усе напрацоўкі ў гэтым накірунку былі 
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выкарыстаны ў іншых дзяржаўных праграмах. Трэці этап – 2006 г. Менавіта 

напрыканцы гэтага году ў Мінску адбылася міжнародная канферэнцыя 

ЮНЭСКА, на якой прадстаўнікамі краін-удзельніц высока адзначалася роля 

Праграмы “Памяць свету” у галіне захавання і распаўсюджвання ведаў аб 

сусветнай дакументальнай спадчыне. Акрамя гэтага, шмат увагі было 

нададзена Радзівілаўскім зборам, бо ўжо тады гучалі прапановы аб іх 

унясенні ў рэестр і стварэнні Міжнарожнага савету па іх рэканструкцыі. 

Чацвёрты этап – 2007–2008 гг. У гэты перыяд праводзілася актыўная 

падрыхтоўчая праца па стварэнні намінацыі на ўключэнне ў рэестр, а таксама 

актыўна дзейнічаў Міжнародны савет па рэканструкцыі дакументальных 

збораў Радзівілаў. І пяты, выніковы этап – 2009 г., у якім архіў Радзівілаў і 

бібліятэка Нясвіжскай ардынацыі былі ўнесены ў Сусветны рэестр Праграмы 

“Памяць свету”. Варта падкрэсліць, што літаральна за сем гадоў – з 2002 па 

2009, беларускімі спецыялістамі і спецыялістамі з блізкага замежжа была 

зроблена сапраўды каласальная праца па ўключэнні збораў у рэестр, што 

азначае прызнанне з боку сусветнай супольнасці іх вялікай навуковай, 

гістарычнай і культурнай каштоўнасці ў сусветным маштабе. 
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ГЛАВА 3. ХАРАКТАРЫСТЫКА АРХІЎНЫХ І 

БІБЛІЯТЭЧНЫХ ЗБОРАЎ КНЯЗЁЎ РАДЗІВІЛАЎ 

 

3.1 Агульныя звесткі аб зборах і фондаўтваральніках 

 

Архіў Радзівілаў і Нясвіжская бібліятэка, якія збіраліся прадстаўнікамі 

роду ў перыяд XV – XX стст. з’яўляюцца, бадай, самым вялікімі прыватнымі 

зборамі, па якіх можна дасканала вывучаць гісторыю Цэнтральнай і 

Ўсходняй Еўропы. Храналагічна, дакументы Радзівілаўскага архіва 

ахопліваюць ХІІ – першую палову ХХ стст. і ўтрымліваюць шматлікія звесткі 

аб грамадска-палітычным, эканамічным і культурным жыцці Беларусі часоў 

Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. У сваю чаргу, кніжны збор 

дае паўнавартаснае ўяўленне аб культурных зацікаўленасцях прадстаўнікоў 

ўсходнееўрапейскай эліты і з’яўляецца непасрэдным сведчаннем 

распаўсюджвання ведаў у тагачаснай Еўропе [9, c. 11; 86]. Гэта можа быць 

звязана з тым, што вялікая частка кніг, якія складаюць калекцыю, прывозіліся 

Радзівіламі з-за мяжы падчас навучання прадстаўнікоў роду ва ўніверсітэтах 

Еўропы. Напрыклад, такім чынам Радзівілаўскі кнігазбор у свой час папоўніў 

Мікалай Крыштаф Радзівіл “Сіротка” [45, c. 329]. Выданні, прадстаўленыя ў 

ім дазваляюць дасканала вывучыць гісторыю беларускага кнігадруку, а 

таксама гісторыю грамадска-палітычнай думкі Беларусі, Польшчы і Літвы. 

Таксама, вялікая колькасць замежных выданняў можа даць канкрэтную 

інфармацыю аб аўтарах, якіх ведалі і чыталі на тэрыторыі Рэчы Паспалітай 

[37, с. 19].  

Архіўныя зборы Радзівілаў на дадзены момант складаюць па сваім 

агульным аб’ёме каля 90 тысяч адзінак захавання і сотні тысячаў дакументаў. 

Напрыклад, адных толькі лістоў захавалася 450 тысяч, а іх аўтарамі ў сваю 

чаргу з’яўляюцца 20 тысяч чалавек. Для свайго часу, дадзеныя зборы 

з’яўляліся не толькі самымі вялікімі ў Еўропе, але ва ўсім свеце. Значная 

частка інфармацыі, якую утрымлівае архіў, на дадзены момант не мае 

аналагаў [86]. У архіве Радзівілаў адкладваліся дакументы, якія датычацца 

палітычнай гісторыі і гісторыі міжнародных адносін у Еўропе, дакументы 

эканамічна-гаспадарчага характару, дакументы, якія ўтрымліваюць звесткі па 

гісторыі беларускіх гарадоў, гаспадаркі, сацыяльнага ладу і сацыяльных 

адносін, гісторыі мануфактурнай і фабрычнай прамысловасці, гісторыі 

беларускіх гарадоў, аб развіцці гандлю, стану медыцынскага абслугоўвання 

насельніцтва, гісторыі культуры, асабістыя дакументы, дакументы аб 

дзейнасці Нясвіжскага архіва і шэрагу іншых пытанняў [30, c. 308]. Варта 
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падкрэсліць, што ў Радзівілаўскім архіве захоўваюцца не толькі дакументы 

саміх Радзівілаў, але і матэрыялы роднасных ім сем’яў, такіх як Завішы, 

Вітгенштэйны, Флемінгі і інш. Акрамя гэтага, зборы ўтрымліваюць багаты 

сфрагістычны матэрыял, т.я. шматлікія дакументы былі замацаваныя 

пячаткамі Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі, 

а таксама пячаткамі розных устаноў і прыватных асоб [9, c. 8-10]. Каля 70 

тысяч дакументаў з’яўляюцца арыгіналамі і існуюць у адзіным экзэмпляры. 

Яны прадстаўлены на старабеларускай, рускай, лацінскай, польскай, 

нямецкай, французскай, італьянскай і іншых мовах. Акрамя гэтага, 

сустракаюцца ў архіве даволі цікавыя і рэдкія дакументы, напрыклад, такія 

як пергаментныя граматы, папскія булы, індульгенцыі, старажытныя 

друкаваныя выданні і рукапісы твораў; лісты, напісаныя каранаванымі 

асобамі; арыгіналы дзяржаўных дакументаў, міжнародных дамоваў і інш. 

[86]. У якасці прыкладу дакументаў, якія ў свой час мелі важнае дзяржаўнае і 

міжнароднае значэнне, можна прывесці дакументы канца XVI – XVII стст., у 

якіх зафіксаваны пачатковы перыяд існавання Рэчы Паспалітай. У 

прыватнасці, гэта матэрыялы, якія звязаны з дзейнасцю караля Яна ІІІ 

Сабескага і яго сям’і, якія зараз захоўваюцца ў фондзе 694 НГАБ. Сярод іх 

можна знайсці даклады і перапіску аб выбарах Яна Сабескага каралём Рэчы 

Паспалітай і яго паездках за мяжу; лісты французскаму паслу ў Варшаве; 

дыпламатычныя даклады з Амстэрдама, Бруселя, Капенгагена, Гамбурга, 

Масквы, Данцыга і Канстантынопаля; матэрыялы аб узаемаадносінах і вайне 

з Турцыяй; лісты кароннаму маршалу, гетману польнаму і іншым асобам аб 

адносінах з татарамі, а таксама шэраг іншых дакументаў. У прыватным 

ліставанні прадстаўнікоў роду Радзівілаў таксама захаваліся дакументы 

падобнага характару. Сярод іх прысутнічаюць копія мірнай дамовы паміж 

Рэччу Паспалітай і гетманам Украіны Выгоўскім ад 1658 г.; лісты фон 

Авербаха князю Багуславу Радзівілу аб палітычных падзеях у Рэчы 

Паспалітай і міжнародных адносінах; дакументы аб умяшанні прускіх уладаў 

у судовыя спрэчкі паміж Радзівіламі і прускімі падданымі; копіі грамат 

вялікіх магістраў Тэўтонскага ордэна і інш. [9, c. 10-11]. 

Бібліятэчныя зборы роду князёў Радзівілаў утрымліваюць шматлікія 

рукапісныя і друкаванныя выданні, агульны аб’ём якіх складае каля 15 тысяч 

адзінак захавання. У іх прадстаўлены як замежныя выданні, якія складаюць 

значную частку збораў, так і выданні, якія друкаваліся на тэрыторыі Рэчы 

Паспалітай, ў першую чаргу ў Нясвіжскай тыпаграфіі [86]. Дадзеныя зборы 

ўключаюць у сабе кнігі па гісторыі Заходняй Еўропы і Вялікага княства 

Літоўскага, пераклады твораў антычных і заходнееўрапейскіх класікаў, кнігі 

па геаграфіі, мовазнаўству, мастацтву і культуры. Яскрава прадстаўлены ў 

бібліятэчных зборах творы тэалагічнай скіраванасці, а таксама каштоўныя 
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выданні, якія адлюстроўвалі асобныя бакі паўсядзённага жыцця сярэдняга 

класа, эканомікі, статыстыкі, сацыялогіі, юрыспрудэнцыі і вайсковай справы 

XIX–XX стст. [53, c. 44]. Сярод старадрукаў таксама прысутнічалі шматлікія 

картаграфічныя і нотныя выданні, унікальныя інкунабулы XV ст., 

ілюстраваныя і ілюмінаваныя гербарыі, атласы, альбомы гравюр і інш. [37, c. 

19; 86].  

Безумоўна, Радзівілы даволі доўгі час заставаліся аднымі з самых 

выбітных і магутных родаў у Вялікім княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай. 

Прадстаўнікі гэтага роду з’яўляліся буйнымі землеўладальнікамі, 

дзяржаўнымі і вайсковымі дзеячамі і даволі часта займалі вышэйшыя 

дзяржаўныя пасады [86]. У перыяд XVIII – пачатку XX стст. яны ўваходзілі ў 

склад арыстакратыі Расійскай імперыі, Прусіі і Аўстрыі, валодалі маёнткамі 

ў Італіі і Францыі. Пэўны час прадстаўнікі роду займалі лідыруючую 

пазіцыю па ўплыву на эканамічнае і палітычнае жыццё краіны. Мелі 

Радзівілы і сваё войска, якое складалася са шляхты і ваенна-служылых 

людзей – зямян, выбранцаў, баяр і татар, якія маглі атрымаць за службу 

зямлю “навечна”. Між тым, князі Радзівілы адыгрывалі значную ролю ў 

культурным і рэлігійным жыцці Рэчы Паспалітай. Нягледзячы на тое, што 

большасць прадстаўнікоў роду па сваім веравызнанні заставалася каталікамі, 

ў XVI – XVII стст. частка з іх перайшла ў кальвінізм і мела вялікі ўплыў на 

пратэстанцкую супольнасць. Радзівілы былі вядомыя не толькі тым, што 

збіралі ўласны архіў і бібліятэку, але і стварэннем у сваіх гарадах школ і 

друкарняў, заснаваннем мануфактур. Да таго ж, прадстаўнікі роду былі 

вядомымі мецэнатамі і творчымі дзеячамі, што было падкрэслена ў тым ліку 

стварэннем свайго тэатра ў Нясвіжы [13, c. 66]. Як ужо згадвалася вышэй, 

Радзівілы мелі сваяцкія сувязі з амаль што паловай выбітных еўрапейскіх 

родаў – Гогенцолернамі, Вітгенштэйнамі, правіцелямі Курляндыі, 

Малдаўскага княства і інш. [86].  

Адметны гэты род вялікай колькасцю выбітных яго прадстаўнікоў, 

зрабіўшых значны ўнёсак у сацыяльнае, культурнае і палітычнае жыццё 

Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Напрыклад, Мікалай Радзівіл 

“Чорны” (1515–1565), які быў сынам Яна Радзівіла “Барадатага”, 

пачынальніка нясвіжска-алыцкай галіны роду, быў вядомы тым, што атрымаў 

для сябе і іншых прадстаўнікоў роду імперскі княжацкі тытул, які быў 

зацверджаны ў 1549 г. [13, c. 66]. Ён прымаў непасрэдны ўдзел у вызначэнні 

тагачаснай дзяржаўнай палітыкі, займаў пэўны час пасаду маршалка земскага 

і ўзначальваў сеймы і Раду ВКЛ. Таксама, непасрэдна пры яго ўдзеле 

здяйснялася аграрная рэформа ВКЛ, вядомая як “Устава на валокі”. Быў 

Мікалай Радзівіл “Чорны” у тым ліку і вядомым рэлігійным дзеячом, які 

ўзначаліў рэфармацыйны рух у ВКЛ [12, с. 58-59]. Яго сын, Мікалай 
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Крыштаф Радзівіл “Сіротка” (1549–1616), які ў свой час займаў пасады 

маршалка вялікага, кашталяна і ваяводы трокскага, ваяводы віленскага, быў 

вядомы тым, што займаўся аднаўленнем Нясвіжа і пабудовай родавай 

рэзідэнцыі ў гэтым горадзе [14, c. 59]. У 1586 г., ён разам са сваімі братамі 

Мікалаем, Альбрэхтам і Станіславам падпісаў дамову аб заснаванні 

Нясвіжскай ардынацыі, у склад якой у канцы XVI – XVIII стст. уваходзілі 

Нясвіжскае княства, Мірскае графства, маёнткі Свержань, Магільна і 

Мікалаеўшчына [2, c. 16-17]. Таксама, Мікалай Крыштаф Радзівіл быў 

вядомы і як падарожнік, які на пачатку 80-х гг. XVI ст. рушыў у Святую 

Зямлю як пілігрым, і на падставе сваіх падарожных дзённікаў выдаў 

літаратурны твор “Перэгрынацыя, або паломніцтва ў Святую Зямлю…” які 

быў перакладзены на многія еўрапейскія мовы і перавыдаваўся каля 20 разоў 

[14, c. 59]. Канешне, можна было б бясконца разглядаць біяграфіі славутых 

прадстаўнікоў роду Радзівілаў і іх заслугі, але гэтае пытанне настолькі 

абшырнае, што вартае асобных навуковых прац, таму ў кантэксце дадзенага 

дысертацыйнага даследавання, гэтага будзе больш чым дастаткова. 

 

 

3.2 Гісторыя архіва і бібліятэкі Радзівілаў 

 

Нясвіж стаў месцам захавання фамільнага архіва Радзівілаў яшчэ ў 80-я 

гг. XVI ст., калі Мікалай Крыштаф Радзівіл “Сіротка” вырашыў 

пераўтварыць горад ў родавую рэзідэнцыю. Прыкладна ў той жа час была 

створана бібліятэка, выключную ролю ў фармаванні якой адыграў брат 

“Сіроткі”, кардынал Юрый Радзівіл (1556–1600). Падчас навучання ва 

ўніверсітэтах Заходняй Еўропы, ён набываў шмат кніг, і на працягу многіх 

гадоў дасылаў іх у Нясвіж. Пасля таго, як архівам і Нясвіжскай бібліятэкай 

пачалі валодаць нашчадкі Мікалая Крыштафа Радзівіла, яны працягвалі 

папаўняць гэтыя зборы новымі аб’ектамі. На працягу XVII і XVIII стст., 

Радзівілы набывалі іншыя родавыя маёнткі ў Вялікім княстве Літоўскім і 

Польшчы, часцей за ўсё разам з архіўнымі дакументамі, якія датычыліся 

гэтых маёнткаў, і нават з асабістымі архівамі іх папярэдніх уладароў. Усе 

гэтыя архівы перавозіліся на захаванне ў Нясвіж. Сярод дакументаў, якія 

апынуліся ў архіўных Радзівілаўскіх зборах можна вылучыць пергаментныя 

граматы, якія адносяцца да гісторыі Польшчы і датуюцца канцом XII – XIV 

стст. [86]. 

Пасля знікнення самых маладых галін роду, а менавіта алыцкай (1656 

г.) і клецкай (1690 г.), іх уладанні ўвайшлі ў склад Нясвіжскай ардынацыі, і 
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адпаведна, іх дакументы былі далучаны да Нясвіжскага архіва. Да таго ж, 

апошні ардынат алыцкі, Альбрэхт Станіслаў Радзівіл (1593–1656), які займаў 

пасаду канцлера Вялікага княства Літоўскага, перадаў частку дзяржаўнага 

архіва ў Нясвіж. Вядома, што прадстаўнікі нясвіжскай галіны роду Радзівілаў 

неаднаразова ўзначальвалі канцылярыю ВКЛ і іх архівы служылі сховішчам 

арыгіналаў дзяржаўных актаў [86]. Прыкладна з канца XVII ст., Радзівілы 

доўгі час змагаліся за права на легальных падставах захоўваць у сваім архіве 

дзяржаўныя дакументы, што ў выніку было замацавана Канстытуцыяй 

надзвычайнага сойму 1768 г., якая дазваляла ардынатам нясвіжскім вечна 

захоўваць земскія прывілеі, выдадзеныя да Люблінскай уніі [41].  

У сярэдзіне XVIII ст., ардынат нясвіжскі Міхал Казімір Радзівіл 

“Рыбанька” (1702–1762) атрымаў у спадчыну некалькі фамільных архіваў і 

бібліятэк. Асаблівую каштоўнасць уяўлялі архівы роду Сабескіх і багаты 

кнігазбор вядомага дзяржаўнага і вайсковага дзеяча Рэчы Паспалітай і 

Саксоніі, Якуба Генрыка Флемінга (1667–1728), які быў жанаты на сястры 

Мікалая Крыштафа Радзівіла. У 1760 г. Мікалай Радзівіл атрымаў у спадчыну 

маёмасць свайго брата Гераніма Фларыяна Радзівіла, ў тым ліку вялікую 

бібліятэку з сядзібы ў Бялай Падлясцы, а таксама архіў і бібліятэку 

біржанскай галіны роду Радзівілаў, якая знікла ў 1699 г. Гэты збор, акрамя 

дакументаў прадстаўнікоў дадзенай галіны, уключаў у сабе архіў 

пратэстанцкай абшчыны ў Слуцку [86].  

Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай, у 1772 г. Нясвіж быў 

захоплены войскамі Расійскай імперыі. Уладар Нясвіжа, Караль Станіслаў 

Радзівіл па мянушцы “Пане Каханку” (1734–1790) у той час жыў у выгнанні 

за мяжой, куды і перавёз архіў. Бібліятэка ў сваю чаргу заставалася ў 

Нясвіжы і была захоплена ў якасці вайсковага трафея. У далейшым, яна была 

вывезена ў Пецярбург і па загаду Кацярыны ІІ была перададзена Расійскай 

акадэміі навук. На той момант, бібліятэка Радзівілаў па сваім аб’ёме складала 

14892 адзінкі захавання ў 96 скрынях з улікам гравюр, планаў і друкаваных 

нотных выданняў. Існуюць сведчанні таго, што найбольш каштоўныя 

дакументы (папяровыя і пергаментныя) не ўключаліся ў вопісы і былі 

разрабаваны. На дадзены момант, адзінкавыя экземпляры былі знойдзены ў 

бібліятэках і музеях розных краін. Пазней, Караль Станіслаў Радзівіл рабіў 

спробу вярнуць бібліятэку, але поўнасцю яе вярнуць не атрымалася і таму ён 

быў вымушаны прыняць частковую грашовую кампенсацыю. Асноўная 

частка кніжных збораў Радзівілаў была раскідана па фондах Бібліятэкі 

Расійскай Акадэміі навук. У 1814 г. дублікаты кніг з Нясвіжскай бібліятэкі 

(1697 найменняў) былі перададзены ў Маскоўскі ўніверсітэт з мэтай 

аднаўлення знішчанай падчас вайны 1812 г. бібліятэкі. У 1827 г. дублікаты 

кніг па тэалогіі і юрыспрудэнцыі перадаваліся ў адноўлены Імператарскі 
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ўніверсітэт у Гельсінгфорсе (зараз Хельсінкі). У некаторых крыніцах 

адзначаецца, што часткова кнігі з Радзівілаўскага збору былі перададзены ў 

Пецярбургскую духоўную акадэмію, і калі яны будуць ідэнтыфікаваныя, то 

іх можна будзе лічыць яшчэ адной складанай часткай Нясвіжскай бібліятэкі 

Радзівілаў [86]. 

Між тым, архіўныя зборы заставаліся ва ўладанні Караля Станіслава 

Радзівіла, які ў апошнія гады свайго жыцця захоўваў іх у розных месцах, у 

асноўным на тэрыторыі Польшчы. Архіў заставаўся там ў перыяд з 1790 па 

1803, калі ўладар Нясвіжа Дамінік Геранім Радзівіл (1786–1813) знаходзіўся 

пад апякунствам Мацея (1749–1800) і Міхала Гераніма (1744–1831) 

Радзівілаў. У 1793 г. Нясвіжскі архіў часткова быў перавезены Міхалам 

Геранімам Радзівілам ў Нябораў і Варшаву [5, с. 97]. У далейшым, ён быў 

вернуты Дамінікам Геранімам Радзівілам ў Нясвіж пасля 1803 г., у час, калі 

горад ужо ўваходзіў у склад Расійскай імперыі. Дамінік Геранім Радзівіл 

удзельнічаў у вайне 1812 г. на баку Напалеона і ў выніку баявых дзеянняў, 

архіў быў часткова канфіскаваны і разрабаваны пасля таго, як рускія войскі 

занялі Нясвіж. Некаторая частка дзяржаўных дакументаў была перавезена ў 

Пецярбург і магчыма была ўключана ў склад Імператарскай Публічнай 

бібліятэкі (зараз Расійская нацыянальная бібліятэка) [86]. 

Пасля смерці Дамініка Гераніма Радзвіла ў 1813 г., згасла нясвіжская 

галіна роду Радзівілаў, і ўжо пазней, 24 лютага 1814 г., па загаду імператара 

Аляксандра І была створана Вышэйшая радзівілаўская камісія. Асноўнай яе 

мэтай быў разбор пазык Дамініка Гераніма Радзівіла і яго маёмасці паміж 

прэтэндэнтамі на спадчыну князя. У выніку, ей завалодалі князь Антоні 

Генрык Радзівіл (1775–1833) і адзіная законная спадчынніца, дачка Стэфанія 

(1809–1832). Адпаведна, яны валодалі ў тым ліку і Радзівілаўскім архівам. У 

1818 годзе архіў быў перавезены ў Вільню, дзе знаходзіўся пад 

юрысдыкцыяй Пракураторыі Радзівілаўскай масы (зямельных уладанняў, 

якія засталіся ад Дамініка Гераніма Радзівіла), якая была створана дзвюма 

гадамі раней. Дакументы архіва, згодна спецыяльнаму загаду Мінскай 

губернскай управы ад 7 снежня 1817 г., маглі неабмежавана 

выкарыстоўвацца ў судовых працэсах, г. зн. па-за межамі месца захавання. 

Гэта ў выніку адлюстравалася на іх захаванасці, т.я. дакументы не заўсёды 

вярталі на месца. Да 1829 г. архіў знаходзіўся пад наглядам архіварыўсаў, 

прызначаных Антоніям Генрыкам Радзівілам з аднаго боку, Пракураторыі і 

апекі над княгіняй Стэфаніяй Радзівіл з другога боку. Пасля таго, як у 1829 

годзе граф Леў Вітгенштэйн (1799–1866) пабраўся шлюбам са Стэфаніяй, 

пытанні аб кіраванні архівам былі ўрэгуляваны шэрагам пагадненняў. Зараз 

вялікі комплекс гэтых дакументаў захоўваецца ў ЛДГА ў Вільні ў асобным 

фондзе Радзівілаўскай камісіі [29, c. 3-4; 86]. 
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У 1838 г. архіў быў зноў перавезены ў Нясвіж і да пачатку 70-х гг. ХІХ 

ст. знаходзіўся ва ўладанні новых нясвіжскіх ардынатаў і Льва Вітгенштэйна, 

які паспеў за гэты час атрымаць у спадчыну некалькі маёнткаў. Частка 

дакументаў, якая датычылася гэтых маёнткаў была перададзена з 

Радзівілаўскага архіва князю Вітгенштэйну і на сённяшні час яны не лічацца 

часткай Радзівілаўскіх збораў, нягледзячы на тое, што былі створаны ў 

адзіным гістарычным і культурным кантэксце [86]. 

У перыяд з 1870-х па 1914 гг. Нясвіжскі архіў знаходзіўся ў даволі 

добрым стане і перыядычна папаўняўся новымі дакументамі з боку 

прадстаўнікоў самай маладой галіны роду Радзівілаў, якая адыгрывала 

важную ролю ў гісторыі Прусіі і Расійскай імперыі. У той жа час была 

рэканструявана бібліятэка, у склад якой, як мяркуецца, былі ўключаны 

выданні, якія пазбеглі перамяшчэння ў Расію [там жа]. Гэты перыяд таксама 

адметны і тым, што Радзівілаўскі архіў быў упарадкаваны. У 1884 годзе ён 

быў вывезены ў маёнтак Веркі, які належыў Вітгенштэйнам. Пасля смерці 

Пятра Вітгенштэйна (1832–1887) у 1900 г. архіў, які падзяляўся на 

Вітгенштэйнаўскую і Радзівілаўскую часткі, быў перавезены Юзэфам 

Пачкоўскім назад у Нясвіж. У 1902 г. ардынат нясвіжскі Антоні Вільгельм 

Радзівіл (1833–1904) выкупіў частку Нясвіжскага архіва, якая была вывезена 

яшчэ Міхалам Геранімам Радзівілам у 1793 г. [4, c. 18]. 

Напачатку Першай сусветнай вайны, Нясвіж апынуўся ў прыфрантавой 

зоне, і Радзівілаўскі архіў быў вывезены ў Мінск. У прыватнасці, ёсць звесткі 

аб тым, што 20 жніўня 1915 г. Радзівілы тэрмінова здалі на захаванне ў 

Дзяржаўны банк у Мінску 139 дакументаў асобай важнасці [там жа, с. 19]. 

Архіў вярнуўся ў Нясвіж у 1919 г., пасля таго, як у горад увайшла польская 

армія. Згодна Рыжскай мірнай дамове ад 18 сакавіка 1921 г., Нясвіж 

заставаўся часткай Польшчы, і адпаведна, Радзівілы заставаліся яго 

ўладальнікамі. У гэты час архіў быў падзелены на дзве часткі. Адна з іх, якая 

ўтрымлівала найбольш старыя дакументы, якія маюць гістарычную 

каштоўнасць, была перададзена са згоды ўладальнікаў на захаванне ў AGAD, 

дзе яна была ў далейшым апрацавана архівістамі і стала даступнай для 

выкарыстання. Астатнія дакументы, якія ў асноўным датычыліся 

эканамічных і адміністратыўных спраў, засталіся ў Нясвіжы. Бібліятэка 

таксама заставалася ў горадзе і працягвала папаўняцца ў міжваенны перыяд  

[86]. 

Пасля пачатку Другой сусветнай вайны, Варшава была захоплена 

нямецкімі войскамі, у той час як у Нясвіж прыйшла савецкая ўлада. На 

працягу ўсяго перыяду нямецкай акупацыі, варшаўская частка архіва 

Радзівілаў заставалася ў адным будынку, але ў 1944 г. яна была вывезена 

нацыстамі за мяжу. Тым не менш, пасля вайны, згодна рашэнню 
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адміністрацыі амерыканскай акупацыйнай зоны ў Аўстрыі, гэтая частка 

архіва зноў вярнулася ў Варшаву. Дадзенае рашэнне было прынята пры 

непасрэдным удзеле апошняга ардыната нясвіжскага Леана Ўладзіслава 

Радзівіла (1888–1959), які ў той час жыў па-за межамі Польшчы. Нясвіжская 

частка архіва і бібліятэкі Радзівілаў была перавезена ў Мінск і перададзена ў 

Акадэмію навук БССР. Нягледзячы на тое, што частка кніг ужо была 

апрацавана, нямецкая акупацыя Мінску перарвала працу па ўпарадкаванню 

збораў. У 1944 г. акупацыйныя ўлады вывезлі Радзівілаўскія архіўныя і 

бібліятэчныя зборы з Мінску. Дэталі гэтых падзей дагэтуль дакладна не 

ўстаноўлены. Вядома, што большая частка архіваў была знойдзена ў Рызе, а 

невялікая іх частка трапіла ў г. Тропаў (зараз г. Опава, Чэхія) [86]. 

Вяртанне незаконна вывезеных культурных каштоўнасцяў адбылося за 

рэдкімі выключэннямі ў 1946 г. і ў той жа час было недастаткова добра 

задакументавана. Варшаўская частка архіва Радзівілаў была перададзена 

Аддзелу дзяржаўных архіваў пры Міністэрстве асветы Польшчы і зараз 

захоўваецца ў AGAD у Варшаве. Пергаментныя граматы і мапы былі 

ўключаны ў адпаведныя тэматычныя калекцыі. Знойдзеныя ў Рызе 

дакументы былі ў выніку вернутыя ў Мінск і былі перададзены ў 

Дзяржаўную архіўную службу БССР. Сёння, гэтыя дакументы складаюць 

фонд 694 НГАБ “Радзівілы, князі”. Частка архіва, якая была знойдзеная ў 

Тропаў, была перавезена ў Кіеў і зараз захоўваецца ў Цэнтральным 

дзяржаўным гістарычным архіве Ўкраіны ў фондзе 257 “Радзівілы – князі, 

літоўскія магнаты, землеўладальнікі”. Радзівілаўскі кнігазбор быў вернуты ў 

Мінск у 1946 г. Кнігі са штампамі бібліятэкі Акадэміі навук БССР былі 

перададзены туды і сёння знаходзяцца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў ЦНБ 

НАН Беларусі. Астатнія кнігі трапілі ў Дзяржаўную бібліятэку БССР імя У.І. 

Леніна (зараз Нацыянальная бібліятэка Беларусі) і  Ўрадавую бібліятэку 

БССР (зараз Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь). Асобныя аб’екты 

збораў можна знайсці ў буйных музеях Беларусі [там жа]. 

Такім чынам, можна зрабіць высновы аб тым, што архіў Радзівілаў і 

Нясвіжская бібліятэка з’яўляюцца багацейшымі дакументальнымі зборамі не 

толькі ў якасным, але і ў гістарычным аспекце. Гэта можна падцвердзіць 

поўнай адпаведнасцю іх характарыстык крытэрыям адбору для ўключэння 

намінаваных аб’ектаў у Сусветны рэестр Праграмы “Памяць свету”. Вялікі 

прамежак часу, які ахопліваюць архіў і бібліятэка Радзівілаў сведчыць аб 

тым, што дакументы адлюстроўваюць пэўныя гістарычныя перыяды ў жыцці 

краін, у якіх яны былі створаны. Гэта ў сваю чаргу дае вялікія магчымасці 

для правядзення якасных навуковых даследаванняў у гэтым накірунку. У 

прыватнасці, сусветнае значэнне Радзівілаўскіх збораў у гэтым дачыненні 

палягае ў тым, што дзякуючы дакументам і кнігам, якія ахапілі эпохі 
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Рэнесансу і Асветніцтва, можна прасачыць гісторыю развіцця грамадска-

палітычнай думкі ў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропе. У сваю чаргу месца 

стварэння дакументаў з’яўляецца ключавым крытэрыям, таму што дзякуючы 

захаваўшымся дакументам, даследчыкі маюць магчымасць дасканала 

вывучаць розныя аспекты гісторыі дзяржаў, якіх сёння няма на мапах свету – 

Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Безумоўна, без гэтых 

дзяржаў, якія існавалі на працягу некалькіх стагоддзяў, немагчыма ўявіць 

сусветную гісторыю, таму дагэтуль яны выклікаюць вялікую цікавасць з боку 

даследчыкаў, у першую чаргу з тых краін, тэрыторыі якіх некалі складалі 

гэтыя дзяржавы. Акрамя гэтага, дакументы Радзівілаўскага архіва 

ўтрымліваюць вялізарны пласт інфармацыі аб сацыяльным і культурным 

жыцці розных слаёў грамадства вышэйзгаданых краін, што таксама надае ім 

вялікую каштоўнасць. Унікальнымі робяць гэтыя зборы ў тым ліку і іх форма 

прадстаўлення (знешнія прыкметы кніг і дакументаў; матэрыялы, з якіх яны 

былі выкананы і г.д.). Знішчэнне або знікненне дакументаў ці кніг з гэтага 

фамільнага збору было бы вялікай стратай для сусветнай гісторыі, культуры і 

навукі. Таксама, трэба адзначыць што Радзівілаўскі архіў і Нясвіжская 

бібліятэка з’яўляюцца ўнікальнымі аб’ектамі сусветнай дакументальнай 

спадчыны яшчэ і па той прычыне, што ў параўнанні з падобнымі зборамі 

захаваліся амаль што цалкам, нават нягледзячы на шматлікія войны, 

катаклізмы і перамяшчэнні. Ва ўсіх дзесяці ўстановах, у якіх захоўваюцца 

часткі збораў, прадастаўлены ўсе неабходныя ўмовы для іх захавання і 

выкарыстання. 
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ГЛАВА 4. ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ ФАМІЛЬНЫХ ЗБОРАЎ, 

УКЛЮЧАНЫХ У СУСВЕТНЫ РЭЕСТР ПРАГРАМЫ 

“ПАМЯЦЬ СВЕТУ” 
 

4.1 Апісанне і храналагічныя межы збораў 

 

Сусветны рэестр ЮНЭСКА “Памяць свету” утрымлівае ў сабе вялікую 

колькасць дакументальных помнікаў, якія прызнаны сусветнай 

дакументальнай спадчынай. Сустракаюцца сярод іх у тым ліку і зборы, якія 

ствараліся на працягу пэўнага часу як прадстаўнікамі каралеўскіх дынастый, 

так і людзьмі, якія мелі дачыненне да навукі і культуры. Падчас правядзення 

даследавання, акрамя архіва Радзівілаў і Нясвіжскай бібліятэкі ў рэестры 

былі выяўлены: 

1) Фамільны архіў Нобеляў (Швецыя);  

2) Архіў імператарскай дынастыі Нгуен (В’етнам);  

3) Каралеўскі архіў (Мадагаскар);  

4) Архіў Яншы Лэй, сям’і архітэктараў часоў дынастыі Цын (Кітай);  

5) Архіў дынастыі Часон (Паўднёвая Карэя); 

6) Каралеўская калекцыя фотаздымкаў і негатываў на шкляных 

пластынах (Тайланд) [70; 82; 86; 88; 93; 94; 95; 97].  

Нягледзячы на тое, што Калекцыі каралеўскіх пратаколаў, кніг і 

пячатак дынастыі Часон унесены ў рэестр асобнымі пазіцыямі, ў далейшым 

іх мэтазгодна разглядаць у сукупнасці, т.я. яны маюць аднаго 

фондаўтваральніка.  

Далей гэтыя зборы будуць параўноўвацца па колькасных і якасных 

характарыстыках для абгрунтаванага адказу на асноўнае пытанне 

даследавання: “Ці існуюць сярод прадстаўленых у рэестры аб’ектаў 

сусветнай дакументальнай спадчыны фамільныя зборы аналагічныя 

Радзівілаўскім або падобныя да іх, і калі так, то ці выдзяляюцца 

Радзівілаўскія зборы якой-небудзь адметнасцю ў параўнанні з імі па 

агульных характарыстыках?” Параўнанне будзе праводзіцца па пяці 

асноўных крытэрыях:  

храналагічныя межы збораў; 

статус фондаўтваральнікаў (ў прыватнасці іх уплывовасць і дачыненне 

да ўлады); 

агульны фізічны аб’ём збораў; 

віды дакументаў; 

ступень захаванасці дакументаў на дадзены момант.  
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Асноўнымі крыніцамі, якія будуць выкарыстоўвацца для атрымання 

неабходнай інфармацыі, з’яўляюцца намінацыйныя дасье, якія прадстаўлены 

ў рэестры “Памяць свету”. Ніжэй прадстаўлена інфармацыя толькі аб 

выяўленых у рэестры аб’ектах з іншых краін, т.я асноўныя звесткі аб архіве і 

бібліятэцы Радзівілаў прысутнічаюць ў папярэдняй главе. 

Архіў сям’і Нобеляў бярэ свой пачатак ад дакументаў, якія 

адкладваліся ў дзейнасці прамысловых прадпрыемстваў, якія належылі 

бацьку Альфрэда Нобеля Імануілу Нобелю, а таксама яго братам Роберту 

Нобелю, Людвігу Нобелю-старэйшаму і пляменніку Людвігу Нобелю-

малодшаму. Дадзеныя архіўныя зборы адносяцца да 1840-1900 гг., г. зн. 

храналагічна цалкам ахопліваюць другую палову ХІХ стагоддзя і нават 

крыху закранаюць ранейшы перыяд. Асноўная частка архіва звязана з 

вытворчай і камерцыйнай дзейнасцю прадстаўнікоў сям’і Нобеляў у 

Расійскай імперыі. Дакументы з гэтага збору даюць яскравае ўяўленне аб 

дзейнасці сям’і і ўплыве з боку яе прадстаўнікоў на асобу Альфрэда Нобеля 

як вынаходніка і прамыслоўцу сусветнага значэння [93]. 

Імператарскі архіў дынастыі Нгуен па сваёй сутнаці з’яўляецца 

дзяржаўным архівам, створаным прадстаўнікамі апошняй імператарскай 

дынастыі В’етнаму, якая кіравала з 1802 па 1945 гг. Храналагічныя межы 

гэтага архіва цалкам супадаюць з перыядам кіравання дынастыі. 

Прадстаўленыя ў зборы дакументы адлюстроўваюць ўсе аспекты сацыяльнай 

гісторыі В’етнама ХІХ – пачатку ХХ стст., а таксама дыпламатычныя 

стасункі прадстаўнікоў дынастыі з іншымі краінамі па ўсім свеце. Таксама, 

імператарскі архіў з’яўляецца важнай крыніцай па гісторыі самой дынастыі. 

Дадзены збор адметны і тым, што асноўную яго частку складаюць 

рукапісныя дакументы, якія ў сваю чаргу ўтрымліваюць аўтографы дзесяці 

імператараў з дынастыі. Акрамя гістарычнай каштоўнасці, архіў мае і 

ўнікальную мастацкую каштоўнасць, што адлюстравана ў форме каментароў, 

якія пакідалі імператары на дакументах; мовах, на якіх яны былі напісаны 

(в’етнамскай, кітайскай і французскай); пячатках; паперы, каліграфічным 

почырку і ў шэрагу іншых рэчаў [70]. 

Каралеўскі архіў Мадагаскара, які збіраўся прадстаўнікамі кіруючай 

фаміліі, пачынаючы з часоў караля Радамы І утрымлівае абсалютна 

разнастайныя дакументы, у якіх зафіксаваны даволі працяглы перыяд у 

гісторыі гэтай дзяржавы, а менавіта перыяд існавання Малагасійскага 

каралеўства, або каралеўства Імерына (1824–1897 гг.), што адпавядае 

храналагічным межам дакументаў. Самі дакументы ўтрымліваюць вялікую 

колькасць звестак аб асноўных момантах гісторыі краіны, пачынаючы з 

прыняцця лацінскага алфавіту і скончваючы абвяшчэннем дзяржавы 

калоніяй Францыі [94]. 
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Архіў сям’і архітэктараў Лэй, дакументы якога датуюцца cярэдзінай 

XVIII – пачаткам ХХ стст., утрымлівае вялікую колькасць інфармацыі аб 

імперскай архітэктуры часоў кіравання дынастыі Цын, у прыватнасці аб 

архітэктуры Пекіну, Цяньцзіню, правінцый Хэбэй, Ляонін і Шаньсі. Ён 

уяўляе сабой вялікую каштоўнасць з розных пунктаў гледжання, т.я. дае 

магчымасць азнаёміцца не толькі з гісторыяй кітайскай архітэктуры (у тым 

ліку і з гісторыяй будынкаў, якія існуюць па сённяшні дзень), але і з 

прынцыпамі традыцыйнага архітэктурнага планавання, дызайну і 

будаўніцтва. Акрамя гэтага, дзякуючы дакументам дадзенага фамільнага 

архіўнага збору ёсць магчымасць прасачыць асноўныя сацыяльныя, 

эканамічныя і культурныя асаблівасці эпохі дынастыі Цын, прынцыпы яе 

архітэктуры, эстэтыкі і філасофіі [82]. 

Дакументальныя зборы дынастыі Часон, якія назапашваліся на працягу 

ўсяго перыяду іх кіравання (1392–1910 гг.), уяўляюць сабой вельмі 

каштоўную крыніцу па гісторыі Карэі. Напрыклад, збор каралеўскіх 

пратаколаў “уігвэ” ўтрымлівае інфармацыю, якая звязана з рознымі аспектамі 

жыцця каралеўскай сям’і. Ён з’яўляецца ўнікальнай формай дакументальнай 

спадчыны, дзякуючы якой у выглядзе тэкстаў і ілюстрацый былі захаваны 

каштоўныя архіўныя дакументы [97]. Калекцыя каралеўскіх пячатак і кніг 

таксама з’яўляецца не менш каштоўнай гістарычнай крыніцай. Пячаткі і 

кнігі, як правіла, ўручаліся каралям і каралевам дынастыі, тым самым 

адзначаючы такія важныя цырымоніі, як перадача ўлады і інаугурацыя. На 

пячатках можна знайсці гравіроўкі імёнаў і тытулаў манархаў, у сваю чаргу ў 

кнігах прысутнічаюць каралеўскія ўказы і тлумачэнні каралеўскіх тытулаў з 

апісаннем цырымоній перадачы ўлады. Адметнасць дадзеных збораў таксама 

палягае ў тым, што архівы ствараліся для захавання дакументаў як аднаго 

канкрэтнага манарха, так і ўсёй каралеўскай сям’і. Кнігі вырабляліся на 

працягу 574 гадоў (з 1392 па 1966 гг.), што таксама адпавядае перыяду 

кіравання дынастыі і ахоплівае нават значна большы перыяд. Пячаткі ў сваю 

чаргу вырабляліся з 1411 па 1928 гг. [88]. 

Каралеўская калекцыя фотаздымкаў і негатываў на шкляных 

пластынах, храналагічныя межы якой ахопліваюць перыяд з 1855 па 1935 гг., 

з’яўляецца важным гістарычным сведчаннем сацыяльных, культурных і 

палітычных зменаў у дзяржаве Сіам у галіне міжнародных адносінаў. 

Калекцыя захоўвалася ў трох розных бібліятэках і збіралася прадстаўнікамі 

кіруючай дынастыі Чакры – каралямі Чулалонгкорнам, Вачыравудам і 

прынцам Дамронга Раджахнубабам [95]. 
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4.2 Статус фондаўтваральнікаў 

 

Большасць фондаўтваральнікаў вышэйзгаданых дакументальных 

збораў, за выключэннем сям’і Альфрэда Нобеля і роду архітэктараў Лэй, ў 

свой час былі вельмі ўплывовымі дзяржаўнымі дзеячамі, што 

падцвярджаецца прыведзенымі ніжэй біяграфічнымі звесткамі.  

Дынастыя прамыслоўцаў Нобеляў была заснавана Эмануэлем Нобелем 

(1801–1872), які па сваей прафесійнай дзейнасці быў архітэктарам, 

будаўніком і вынаходнікам [20]. Ён пачаў сваю працоўную дзейнасць са 

службы юнгай на гандлёвым судне, вучыўся будаўнічай справе, у 20-я гады 

ХІХ ст. працаваў будаўнічым падрадчыкам ў Стакгольме. Таксама, ён 

адначасова навучаўся ў каралеўскай акадэміі мастацтваў і ў акадэмічнай 

механічнай школе. У 1827 г. пабраўся шлюбам і ў далейшым у яго 

нарадзілася восем дзяцей, з якіх да сталага ўзросту дажылі толькі трое: 

Роберт, Людвіг і Альфрэд (дарэчы, менавіта яны сталі аднымі з 

фондаўтваральнікаў сямейнага архіва). Пасля таго, як справы пайшлі не 

самым лепшым чынам і Эмануэль Нобель абвясціў сабе банкрутам, ён 

пераехаў у Расійскую імперыю. Там ён адкрывае невялікую механічную 

майстэрню ў Пецярбургу, якая пераўтвараецца ў завод па вырабу паравых 

машын, станкоў, металічных канструкцый і іншых рэчаў. Нобель быў вядомы 

і тым, што распрацаваў праект марской міны. Яе вытворчасць 

ажыццяўлялася фірмай “Нобель і сыны”, якая арыентавалася на выпуск 

вайсковага абсталявання, зброі і іншых замоваў з боку арміі. Падчас 

Крымскай вайны завод Нобеля займаўся буйнымі вайсковымі замовамі, у 

тым ліку вырабам паравых машын для расійскага флоту. Далей, ужо пасля 

вайны справы Нобеля зноў прыйшлі ў заняпад і ён быў вымушаны вярнуцца 

ў Швецыю [15]. Што да яго дзяцей, то яны сталі не менш вядомымі асобамі, 

чым іх бацька, а ў выпадку з Альфрэдам Нобелем нават і больш вядомымі. 

Старэйшы з сыноў, Людвіг Нобель стварыў ў кастрычніку 1862 г. завод 

“Механічны завод Людвіг Нобель”, які займаўся вытворчасцю як 

грамадзянскай, так і вайсковай прадукцыі. Вядомы ён быў і тым, што 

займаўся асветніцкай дзейнасцю і фінансаваннем навуковых даследаванняў.  

Акрамя гэтага, Л. Нобель прымаў удзел у стварэнні Рускага тэхнічнага 

таварыства, Іжэўскага збройнага заводу, а таксама з’яўляўся адным з 

ініцыятараў увядзення ў Расійскай імперыі метрычнай сістэмы. Сярэдні сын 

Роберт займаўся пошукам нафтавых радовішчаў і стаў у 1879 г. разам са 

сваімі братамі Людвігам і Альфрэдам заснавальнікам “Таварыства нафтавай 

вытворчасці братоў Нобель”. Малодшы, Альфрэд быў больш вядомы як 

вынаходнік і заснавальнік Нобелеўскай прэміі, якая ўручаецца за навуковыя 
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дасягненні, выбітныя вынаходніцтвы, вялікі унёсак у культуру або ў развіццё 

грамадства [15; 36]. 

Дынастыя Нгуен вядома тым, што з’яўляецца апошняй імператарскай 

дынастыяй у В’етнаме, якая была заснавана першым імператарам Нгуен Тхэ-

то. Асновай кіравання дзяржавай пры Нгуенах былі цэнтралізацыя і моцны 

дзяржаўны апарат [33, c. 133]. Імператар быў безумоўным лідарам, меў 

вышэйшую ўладу, вырашаў знешнюю і ўнутранную палітыку, адпаведна ім 

зацвярджаліся ўсе дзяржаўныя дакументы, якія ў далейшым адкладываліся ў 

архіве дынастыі. За паўтары стагоддзі кіравання дзяржавай, Нгуены мелі 

дыпламатычныя і гандлёвыя стасункі з такімі дзяржавамі як Сінгапур, 

Інданэзія, Філіпіны, Ганконг, Францыя, Іспанія, Нідэрланды, Вялікабрытанія 

і інш. Прадстаўнікі дынастыі мелі і асабістыя стасункі з кіруючымі асобамі, 

напрыклад з каралямі Кітая, Тайланда, Лаоса і Камбоджы [70]. 

Малагасійскія правіцелі Андрыанампуйнымерына і яго сын Радама І, 

вядомыя як стваральнікі Малагасійскага каралеўства, у свой час аб’ядналі 

ўвесь востраў пад сваёй уладай [59]. Тым не менш, у далейшым роля караля ў 

кіраванні дзяржавай паступова зніжалася і дадзеная пасада станавілася больш 

сімвалічнай. Паступова, каралеўскія паўнамоцтвы пераходзілі да прэм’ер 

міністра, які меў у сваіх руках усю паўнату выканаўчай улады [94]. Гэта 

сведчыць аб тым, што кіраўнікі Малагасійскай дзяржавы параўнальна 

недоўгі перыяд былі ўплывовымі асобамі ў дзяржаве. 

Сям’я кітайскіх архітэктараў Лэй больш за два стагоддзі займалася 

праектаваннем, будаўніцтвам і абслугоўваннем будынкаў для дынастыі Цын. 

Дзясяткі членаў сям’і з канца XVII да пачатку ХХ ст. адказвалі не толькі за 

знешнюю архітэктуру будынкаў, але і за ўнутранны дызайн. Шэраг з іх на 

сённяшні дзень з’яўляюцца аб’ектамі сусветнай культурнай спадчыны, 

напрыклад Забаронены горад, Храм Неба, Летні палац у Пекіне, Горны 

прыстанак ад летняй спёкі (летняя рэзідэнцыя імператараў дынастыі Цын у г. 

Чэндэ), Усходнія і Заходнія грабніцы дынастыі Цын. Аб’екты, пабудаваныя 

сям’ёй гэтых архітэктараў, складаюць адну пятую частку ад усіх 

зарэгістраваных у Кітаі аб’ектаў сусветнай спадчыны. Частка з іх была 

цалкам спраектавана і пабудавана сям’ёй Лэй, частка была ў далейшым 

перабудавана, але тым не менш, іх працы – гэта безумоўна яскравая з’ява ў 

гісторыі кітайскай і сусветнай архітэктуры. Архіўныя дакументы, якія 

адкладываліся ў фамільным зборы адлюстроўваюць дзейнасць Лэй як 

майстроў сусветнай архітэктуры і ўсё яшчэ чакаюць свайго даследчыка [82]. 

Дынастыя Часон, якая кіравала Карэяй больш за паўтысячагоддзе, 

таксама пакінула вялікі след у сусветнай гісторыі. Яе правіцелі за некалькі 

стагоддзяў стварылі збалансаваную і развітую палітычную сістэму, 

заснаваную на канфуцыянскіх прынцыпах кіравання дзяржавай. Перыяд 
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росквіту прыйшоўся на часы кіравання караля Перыядам росквіту дынастыі 

Часон прынята лічыць гады кіравання чацвёртага караля Сечжона (1418–

1450). Менавіта ў гэты час небывалага росквіту дасягнулі культура і 

мастацтва, быў створаны карэйскі алфавіт хангыль, атрымалі развіццё многія 

прагрэсіўныя ідэі ў галіне дзяржаўнага кіравання, эканомікі, натуральных і 

гуманітарных навук, музыкі і медыцыны. Тым не менш, у канцы XVI ст. 

пасля захопу Японіяй і шэрагу іншых падзей, усе гэтыя працэсы спыніліся і 

ўжо напачатку ХХ ст., Карэя ўяўляла сабой “дзяржаву-пустэльнік”, якая не 

прымала ідэі Захаду, новыя тэхналогіі, дыпламатыю і гандаль, што ў выніку і 

прывяло да падзення дынастыі Часон [16]. 

Што да статусу прадстаўнікоў тайскай каралеўскай дынастыі, то 

безумоўна фондаўтваральнікі фамільнага збору былі выбітнымі людзьмі 

свайго часу. Напрыклад, Чулалонгкорна (ён жа Рама V) лічаць адным з 

самых вялікіх каралёў Сіаму. Падчас яго кіравання ажыццяўлялася 

мадэрнізацыя Сіаму і ўрадавая рэформа, таксама дзяржава ўсяляк 

супраціўлялася Брытанскай імперыі і Французскаму Індакітаю [67]. У сваю 

чаргу яго сын Вачыравуд (Рама VІ) быў не толькі манархам, але і вядомым 

паэтам і пісьменнікам [99]. 

 

 

4.3 Агульны аб’ём збораў і віды дакументаў 

 

Сямейны архіў Нобеляў захоўваецца ў дзвух частках. Першая яго 

частка захоўваецца ў архіве г. Лунд (Швецыя) і ўключае ў сабе каля дзвух 

пагонных метраў дакументаў: 32 адзінкі захавання, якія складаюць скрыні з 

пісьмовымі дакументамі, каля 400 фатаздымкаў і каля 350 малюнкаў і карцін. 

НДА у сваю чаргу даступны ў рэжыме онлайн. У асноўным, дадзеная 

фамільная частка архіва складаецца з дакументаў, якія датычацца 

прамысловай і камерцыйнай дзейнасці сям’і Нобеляў у Расійскай імперыі 

перыяду 1840-1900 гг. У прыватнасці гэта дакументы, звязаныя з 

вытворчасцю супрацьпяхотных і марскіх мін, якія былі прадназначаны для 

расійскіх узброеных сіл і з дзейнасцю нафтавых заводаў у г. Баку, якія 

належылі прадстаўнікам сям’і. Асаблівую цікавасць уяўляюць сабой серыя 

рукапісных апісанняў мін (каля 1850 г.) і серыя фатаздымкаў прамысловых 

прадпрыемстваў Баку ў 1880–1890-я гг. Прысутнічаюць у гэтым зборы і 

асабістыя дакументы Альфрэда Нобеля. Другая частка архіва, якая 

захоўваецца ў Нацыянальным архіве Швецыі ў Стакгольме, у асноўным 

утрымлівае толькі дакументы Альфрэда Нобеля. Агульны аб’ём збораў 

складае 14 пагонных метраў або 179 скрыняў з пісьмовымі дакументамі, 

фатаздымкамі і малюнкамі. НДА таксама даступны ў рэжыме онлайн. Архіў 
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у асноўным складаецца з копій кніг, рукапісаў, лістоў, дакументаў аб 

дзейнасці лабараторый, патэнтаў. Прысутнічаюць у фондзе дакументы, 

звязаныя з судовымі працэсамі і спрэчкамі, галіновай дзейнасцю, дзейнасцю 

банкаў і біржавых маклераў, а таксама дакументы, звязаныя з канкрэтнымі 

вынаходніцтвамі і прадуктамі вытворчасці. Акрамя гэтага, у зборах можна 

знайсці дакументы, якія датычацца маёмасці Альфрэда Нобеля, яго рахункі, 

калекцыю гравюр, а таксама некаторыя малюнкі і фотаздымкі. З асабістых 

дакументаў прысутнічае ліставанне з Сафі Хесс і Бертай фон Зутнэр і яго 

рукапісы, у прыватнасці рукапіс яго п’есы “Немезіда” [93]. 

Імператарскі архіў дынастыі Нгуен уключае ў сабе 770 адзінак 

захавання або 85 тысяч дакументаў, якія звязаны з дзейнасцю адзінаццаці 

імператараў. Асноўную частку архіўных збораў складаюць дзяржаўныя 

дакументы, якія адлюстроўваюуь усе аспекты жыцця краіны часоў панавання 

дынастыі. Гэта дакументы, у першую чаргу звязаныя з міжнароднымі 

адносінамі. Напрыклад, дыпламатычная перапіска сведчыць аб стасунках з 

прадстаўнікамі дынастыі Цзінь, з такімі краінамі як Тайланд, Лаос, Камбоджа 

і інш.  

Прысутнічаюць у зборах дакументы, па якіх можна прасачыць усе 

аспекты дзейнасці ураду. Яны адлюстроўваюць у тым ліку эканамічную, 

падатковую, сацыяльную, рэлігійную, адукацыйную, культурную палітыку, а 

такасама палітыку дзяржавы ў галіне аховы здароўя. Таксама, у дадзеных 

зборах магчыма знайсці дакументы, якія датычацца ваенных дзеянняў і 

канфліктаў на тэрыторыі дзяржавы, паўстанняў супраць каралеўскай улады і 

канфліктаў на мяжы [70]. 

Каралеўскі архіў Малагасійскай дзяржавы ўяўляе сабой збор 

арыгінальных рукапісаў, кніг, часопісаў і папяровых фотаздымкаў. Па сваім 

аб’ёме ён займае 76,5 пагонных метраў, з іх у тым ліку 570 адзінак захавання 

або амаль што 1 млн. 200 тыс. асобных аркушаў, 906 архіўных рэестраў 

агульным аб’ёмам 93729 старонкі, 711 старых часопісаў вялікага і сярэдняга 

фармату, а таксама шматлікія фотаздымкі. Дадзеныя дакументы ўключаюць у 

сабе інфармацыю аб сацыяльных і эканамічных зменах у дзяржаве, 

тэхнічным прагрэсе, эвалюцыі мыслення і маралі, палітыцы, функцыянаванні 

інстытутаў улады, стасункамі з рэлігійнымі місіямі і іншымі краінамі. 

Акрамя гэтага, дакументы ўтрымліваюць інфармацыю генеалагічнага 

характару [94]. 

Усяго ў архіве дынастыі архітэктараў Лэй захавалася больш за 20 тысяч 

дакументаў. Гэта ў першую чаргу чарцяжы, эскізы і макеты архітэктурнай 

планіроўкі, праекты і планы будаўніцтва, а таксама дэкаратыўнага 

афармлення гарадоў, палацаў, садоў, алтароў, маўзалеяў, афіцыйных 

рэзідэнцый, сучасных фабрык і школ. Сярод дакументаў прадстаўлены 
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матэрыялы кадастравай здымкі, архітэктурныя чарцяжы, планы будаўніцтва і 

эскізы панэляў падлогі, фасадаў, участкаў і элементаў дэкору, разнастайныя 

макеты і справаздачы аб ходзе будаўніцтва. У зборы захаваліся пісьмовыя 

матэрыялы, якія датычацца планаў будаўніцтва, тэхнічныя запіскі і нават 

некалькі імператарскіх і афіцыйных заказаў на будаўніцтва [82]. 

Збор каралеўскіх пратаколаў дынастыі Часон складае у агульнай 

колькасці 3895 кніг “уігвэ”. Дакументы, якія складаюць дадзеныя кнігі, 

прадстаўляюць разнастайныя аспекты жыцця каралеўскай сям’і. На працягу 

многіх стагоддзяў дакументаваліся не толькі ўсе працэдуры, пратаколы і 

патрабаванні для правядзення такіх цырымоній, як вяселлі, пахаванні, 

банкеты, прыём замежных місій, але і будаўніцтва каралеўскіх будынкаў і 

грабніц, а таксама шэраг мерапрыемстваў каралеўскай сям’і. Самі зборы  

падзелены на дзве часткі: першая, якая захоўваецца ў Інстытуце 

карэязнаўства Нацыянальнага ўніверсітэту ў Сеуле (2940 тамоў, з якіх было 

сфармавана 546 адзінак захавання) і другая, якая захоўваецца ў Акадэміі 

карэязнаўства (490 тамоў, з якіх было сфармавана 287 адзінак захавання). 

Адпаведна, самі дакументы ўнутры кніг падзяляюцца па цырымоніях [97]. 

Каралеўскія пячаткі дынастыі – гэта штампы, на якіх выгравіраваны 

афіцыйныя тытулы каралей, каралеў, кронпрынцаў і іх супругаў. Пячаткі 

ствараліся з нагоды інвестытуры новага манарху або з нагоды надання 

тытулаў і званняў, у тым ліку пасмяротна. Каралеўскія кнігі аб інвестытуры 

апісваюць нагоду або значэнне цырымоніі ўручэння каралеўскай пячаткі. 

Цікава тое, што для розных па статусе асобаў кнігі вырабляліся з розных 

матэрыялаў. Напрыклад, кронпрынц і яго супруга атрымлівалі каралеўскія 

ўказы і кнігі аб інвестытуры зробленыя з бамбуку, у той час як кароль і 

каралева атрымлівалі іх з нефрыту. Усяго на дадзены момант захавалася 331 

пячатка, 32 каралеўскіх указы, 258 кніг з нефрыту, 41 кніга з бамбуку і 7 кніг 

з золату [88]. 

Каралеўская калекцыя фотаздымкаў і негатываў на шкляных пластынах 

па сваім агульным аб’ёме складае 50 тысяч друкаваных фотаздымкаў і 35,427 

шкляных негатываў. Яе падзяляюць на чатыры асноўныя часткі: першая – 

гэта фотаздымкі, якія адносяцца да перыяду кіравання караля Мангкута; 

другая – караля Чулалонгкорна; трэцяя – караля Вачыравуда і апошняя, 

чацвёртая частка мае дачыненне да часоў кіравання караля Прачадыпока. 

Кожная з гэтых частак збораў утрымлівае як шкляныя пластыны з 

негатывамі, так і друкаваныя фатаздымкі [95]. 
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4.4 Ступень захаванасці збораў 

 

 

Абедзве часткі архіва сям’і Нобеляў збольшага захоўваюцца ў добрых 

умовах. У асноўным пісьмовыя дакументы захоўваюцца ў скрынях, карціны і 

малюнкі захоўваюцца ў канвертах, або падшытыя ў справы. Сур’ёзных 

пашкоджанняў дакументы не маюць і толькі самыя крохкія дакументы 

даступны для даследчыкаў у выглядзе копій. Тым не менш, з-за частага 

выкарыстання карцін на выставах, яны маюць пэўны рыск пашкоджання [93]. 

Дакументы Каралеўскага архіва з Мадагаскара пацярпелі ад часу, 

рознага роду катаклізмаў, нападаў і частага выкарыстання. Асноўнымі 

прычынамі, якія паўплывалі на не самы лепшы стан захавання дакументаў на 

дадзены момант сталі стыхійныя бедствы (т.я. Мадагаскар з’яўляецца 

трапічнай краінай, таму багатыя і працяглыя ападкі гэта натуральная з’ява), 

крадзёж і іншыя акты вандалізму, а таксама частае выкарыстанне дакументаў 

чытачамі, якое ў выніку прыводзіць да іх пашкоджання. Шматлікія 

рукапісныя дакументы з’яўляюцца нечытэльнымі з-за выцыіўшых чарнілаў. 

Акрамя гэтага існуе пагроза пажару з-за старой праводкі ў архівасховішчы 

[94]. 

Умовы захавання архіва роду архітэктараў Лэй забяспечваюць добрую 

абарону ад насякомых, цвілі, агню і г.д. Тым не менш, шэраг дакументаў, якія 

зроблены з далікатных матэр’ялаў знаходзяцца пад пагрозай механічных 

пашкоджанняў, т.я. даволі часта выкарыстоўваюцца. Напрыклад, на працягу 

50-х гг. ХХ ст. была згублена колькасць дакументаў, якія былі выраблены з 

паперы і далікатных пародаў дрэва, якія не атрымалася аднавіць з-за 

адсутнасці сродкаў, матэрыялаў або неабходных спецыялістаў. Яшчэ адной 

пагрозай для захавання збораў можна лічыць перыядычныя землятрусы [82]. 

Амаль што ўсе кнігі “уігвэ”, якія ўтрымліваюць каралеўскія пратаколы 

карэйскай дынастыі Часон, захаваліся ў першапачатковым стане. 

Выключэнне складаюць тыя кнігі, у якіх вокладкі захаваліся часткова. Кнігі 

рэгулярна правяраюцца спецыялістамі і рэстаўруюцца, калі гэтага патрабуе іх 

стан. У сваю чаргу, калекцыя пячатак, кніг і каралеўскіх указаў, нягледзячы 

на тое, што часткова яны з цягам часу былі згублены (т.я. вырабляліся ў 

адзіным экзэмпляры), таксама мае высокую ступень захаванасці [88, 97]. 

Прамыя звесткі аб ступені захаванасці архіва дынастыі Нгуен, нажаль, 

у намінацыйным дасье не прадстаўлены. Але, нягледзячы на гэта, можна 

меркаваць аб тым, што захаваўся ён добра, т.я. усе дакументы ў свой час былі 

алічбаваны і зараз з імі можна азнаёміцца як ў сетцы Інтэрнэт, так і праз 

лакальныя пошукавыя сістэмы і базу даных, якія знаходзяцца ў 

Нацыянальным архіўным цэнтры В’етнама. Падкрэсліваецца і той факт, што 
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ў выпадку страты рукапісных дакументаў з архіва ці іх пашкоджання, 

аднавіць іх будзе немагчыма [70]. Акрамя гэтага, адсутнічаюць звесткі і аб 

захаванасці калекцыі фотаздымкаў і шкляных негатываў, якія збіраліся 

прадстаўнікамі тайскай дынастыі Чакры. 

Абапіраючыся на прадстаўленыя даныя, можна зрабіць наступныя 

высновы. Далёка не ўсе выяўленыя аб’екты можна лічць фамільнымі зборамі 

ў поўным сэнсе гэтага слова. Нягледзячы на тое, што архівы кіруючых 

каралеўскіх дынастый збіраліся па вялікаму рахунку прадстаўнікамі аднаго 

роду, тым не менш, яны маюць уласную спецыфіку і ў поўнай меры лічыць іх 

аналагічнымі Радзівілаўскім немагчыма. Архівы сям’і Нобеляў і архітэктараў 

Яншы Лэй па сваёй сутнасці хоць і з’яўляюцца фамільнымі, але па сваіх 

характарыстыках значна саступаюць Радзівілаўскаму архіву і бібліятэцы. 

Такім чынам, параўнанне праводзілася з найбольш блізкімі да іх аб’ектамі і 

яго вынікі выглядаюць наступным чынам. Архіў Радзівілаў і Нясвіжская 

бібліятэка сярод прадстаўленых збораў маюць самыя вялікія храналагічныя 

межы (ХІІ – п.п. ХХ стст.). Нязначна саступаюць у гэтым дачыненні толькі 

зборы карэйскай кіруючай дынастыі Часон (1392–1966 гг.). Астатнія з 

прадстаўленых пазіцый храналагічна ахопліваюць не больш за паўтары 

стагоддзі. Фондаўтваральнікі дадзеных збораў за некаторым выключэннем 

з’яўляюцца першымі асобамі ў сваіх дзяржавах (кіруючыя дынастыі Карэі, 

Мадагаскару, Тайланду і В’етнаму), роўна як і прадстаўнікі роду Радзівілаў, 

якія працяглы час займалі вышэйшыя дзяржаўныя і вайсковыя пасады ў 

Вялікім княстве Літоўскім. Акрамя гэтага, фамільныя зборы Радзівілаў 

з’яўляюцца безумоўнымі лідарамі па колькасці фондаўтваральнікаў. Па сваім 

аб’ёме і разнастайнасці відаў дакументаў, Радзівілаўскія архіўныя і 

бібліятэчныя зборы таксама можна лічыць найбуйнейшымі сярод іншых. 

Найлепшую захаванасць як у колькасным, так і ў якасным дачыненні маюць 

архіў і бібліятэка Радзівілаў, а таксама фамільны архіў Нобеляў. 

У сукупнасці вышэйазначаных крытэрыяў, прапанаваных аўтарам для 

параўнання, ёсць пэўныя падставы падцвердзіць прапанаваную гіпотэзу аб 

тым, што з прадстаўленых у Сусветным рэестры ЮНЭСКА “Памяць свету” 

фамільных збораў або падобных да іх аб’ектаў дакументальнай спадчыны, 

архіў Радзівілаў і Нясвіжская бібліятэка не маюць аналагаў па большасці 

крытэрыяў, а менавіта: храналагічныя межы збораў; агульны фізічны аб’ём 

збораў; віды дакументаў; ступень захаванасці дакументаў на дадзены момант.  

. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Падчас працы над дысертацыйным даследаваннем, у адпаведнасці з 

пастаўленай мэтай і задачамі, аўтарам былі атрыманы наступныя вынікі: 

1) Першачарговымі мэтамі стварэння ў 1992 г. Праграмы ЮНЭСКА 

“Памяць свету” сталі захаванне сусветнай дакументальнай спадчыны, 

недапушчэнне яе знікнення або знішчэння, а таксама забеспячэнне 

ўсеагульнага доступу да яе. Гэтыя мэты рэалізоўваліся ў тым ліку і ў межах 

нацыянальных праграм, якія ствараліся па ўзору асноўнай. Нягледзячы на 

тое, што Беларусь актыўна ўдзельнічае ў разнастайных праектах ЮНЭСКА,  

на сённяшні дзень рэгіянальнага аддзялення МКК у краіне няма. Функцыі 

гэтага органу выконвае Нацыянальная камісія Рэспублікі Беларусь па справах 

ЮНЭСКА. Тым не менш, гэта ў свой час не перашкодзіла стварэнню 

нацыянальнай Праграмы “Памяць Беларусі”. Асноўнай мэтай гэтага праекту 

было захаванне дакументальных помнікаў Беларусі шляхам пераводу іх на 

электронныя носьбіты. Асноўны накірунак які развіваўся ў межах дадзенай 

праграмы найбольш актыўна, гэта захаванне кніжнай спадчыны. Гэта можна 

патлумачыць тым, што Нацыянальная бібліятэка Беларусі з самага пачатку 

выступала ў якасці аднаго з ініцыятараў, а затым і куратарам дадзенага 

праекту. 

Падсумоўваючы тое, што было зроблена ў межах праграмы, у першую 

чаргу ў дачыненні да Радзівілаўскіх збораў, то трэба адзначыць, што 

асноўныя праекты, якія былі запланаваны, былі рэалізаваны на практыцы. 

Напрыклад, была распрацавана бібліяграфічная БД “Radziviliana”, выдадзены 

друкаваны каталог Нясвіжскай бібліятэкі, былі выпушчаны прэзентацыйныя 

тэматычныя СD і г.д. Але варта сказаць і аб тым, што далёка не ўсё 

запланаванае было здзейснена. Акрамя таго, ёсць падставы меркаваць аб 

тым, што выніковы праграмны дакумент “Памяці Беларусі” прыняты не быў і 

ўсе напрацоўкі ў гэтым накірунку былі выкарыстаны ў іншых дзяржаўных 

галіновых праграмах, таму што прыблізна за апошнія 5 – 10 год якія-небудзь 

канкрэтныя звесткі аб дадзенай праграме або праектах, рэалізаваных у яе 

межах, адсутнічаюць. 

2) Працэс уключэння архіўных і бібліятэчных збораў Радзівілаў у 

Сусветны рэестр Праграмы ЮНЭСКА “Памяць свету” можна ўмоўна 

падзяліць на пяць этапаў.  

Першы этап – 2002 г. У гэтым годзе адбылася першая спроба з боку 

прадстаўнікоў НГАБ заявіць аб мэтазгоднасці ўключэння фонду 694 у рэестр 

“Памяць свету”, але шэраг акалічнасцяў на той момант гэтаму перашкаджаў. 
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Як напрыклад, той факт, што ў адрыве ад астатніх часткак дакументальных 

збораў Радзівілаў, адзін толькі фонд 694 было б цяжка намінаваць на 

ўнясенне ў рэестр з-за таго, што абгрунтаванне яго ўнікальнасці ў гэтым 

выпадку з’яўлялася даволі складанай задачай.  

Другі этап – 2004–2005 гг., які адзначыўся пачаткам распрацоўкі 

нацыянальнай Праграмы ЮНЭСКА “Памяць Беларусі”, якая стваралася па 

аналогіі з іншымі нацыянальнымі праграмамі. Акрамя гэтага, адначасова 

пачыналася рэалізацыя шэрагу праектаў у межах дадзенай Праграмы.  

Трэці этап – 2006 г. Менавіта напрыканцы гэтага году ў Мінску 

адбылася міжнародная канферэнцыя ЮНЭСКА, на якой прадстаўнікамі 

краін-удзельніц высока адзначалася роля Праграмы “Памяць свету” у галіне 

захавання і распаўсюджвання ведаў аб сусветнай дакументальнай спадчыне. 

Шмат увагі падчас канферэнцыі было нададзена пытанням аб унясенні ў 

рэестр архіва і бібліятэкі Радзівілаў, а таксама аб стварэнні Міжнарожнага 

савету па іх рэканструкцыі.  

Чацвёрты этап – 2007–2008 гг. У гэты перыяд праводзілася актыўная 

падрыхтоўчая праца па стварэнні намінацыі на ўключэнне ў рэестр, а таксама 

актыўна дзейнічаў Міжнародны савет па рэканструкцыі дакументальных 

збораў Радзівілаў. 

Пяты, і апошні этап – 2009 г. У сярэдзіне года, на дзявятым паседжанні 

МКК, архіў Радзівілаў і бібліятэка Нясвіжскай ардынацыі былі ўнесены ў 

Сусветны рэестр Праграмы “Памяць свету”. Такім чынам, на тое, каб унесці 

архіў Радзівілаў і Нясвіжскую бібліятэку спатрэбілася ўсяго сем гадоў. Да 

таго ж, першыя крокі ў гэтым накірунку былі здзейснены крыху раней. 

3) У базавым дакуменце Праграмы ЮНЭСКА “Памяць свету”, які мае 

назву “Агульныя кіруючыя прынцыпы захавання дакументальнай спадчыны” 

вылучаюцца некалькі крытэрыяў, якім павінна адпавядаць намінацыя на 

ўнясенне ў Сусветны рэестр. Асноўных крытэрыяў вылучана усяго два. 

Першы крытэрый – аутэнтычнасць, якая ў выпадку з Радзівілаўскімі 

дакументальнымі зборамі не падлягае аніякаму сумневу. Другі крытэрый – 

гэта сусветнае значэнне аб’екта. У сваю чаргу гэты крытэрый складаецца з 

некалькі падкрытэрыяў, якім архіў і бібліятэка Радзівілаў адпавядаюць 

цалкам.  

Па-першае, гэта час. Дакументы і кнігі Радзівілаў, якія ахопліваюць 

вялікі перыяд у восем стагоддзяў, з’яўляюцца каштоўным сведчаннем 

палітычных, сацыяльных, эканамічных, культурных і іншых з’яў, якія 

адбываліся на тэрыторыі Ўсходняй і Цэнтральнай Еўропы. Напрыклад, 

дзякуючы дакументальным зборам Радзівілаў у даследчыкаў ёсць 

магчымасць вывучаць гісторыю і трансфармацыю грамадска-палітычнай 

думкі ў эпоху Рэнесансу або Асветніцтва.  
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Па-другое, гэта месца стварэння аб’екта або аб’ектаў, што ў сваю чаргу 

з’яўляецца ключавым крытэрыям. Радзівілаўскія архіўныя і бібліятэчныя 

зборы ствараліся на тэрыторыі некалькіх неіснуючых зараз краін – Вялікага 

княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі і інш. Канечне, 

сёння ўявіць без іх сусветную гісторыю немагчыма, таму і зараз гэтыя зборы 

з’яўляюцца вельмі каштоўнай крыніцай для вялікай колькасці даследчыкаў, у 

першую чаргу з тых краін, чыі тэрыторыі некалі складалі гэтыя дзяржавы. Да 

таго ж, па дакументах з Радзівілаўскага архіва можна вывучаць такі не 

існуючы сёння інстытут, як ардынацыя. 

Трэці падкрытэрый – народ. Вядома, што ільвіную долю дакументаў 

Радзівілаўскага архіва складаюць дакументы эканамічна-гаспадарчага і 

сацыяльнага характару. Адпаведна, яны ўтрымліваюць безліч інфармацыі аб 

сацыяльным і культурным жыцці розных слаёў грамадства, пачынаючы ад 

сялян і скончваючы прадстаўнікамі заможных магнацкіх сем’яў. Дзякуючы 

Радзівілаўскаму кнігазбору, можна даведацца аб тым, якія кнігі чыталіся на 

тэрыторыі ВКЛ і Рэчы Паспалітай, прадстаўнікі якога слою насельніцтва іх 

чыталі, а таксама можна даволі дасканала вывучаць гісторыю кнігадруку на 

Беларусі. 

Чацвёртым падкрытэрыям з’яўляецца прадмет і тэма. Як вынікае з 

папярэдніх трох, архіўныя і бібліятэчныя зборы Радзівілаў гэта невычэрпная 

крыніца для вывучэння абсалютна розных накірункаў як у гістарычнай, так і 

ў іншых гуманітарных навуках. 

І нарэшце, пяты крытэрый – форма і стыль. У гэтым дачыненні, 

Радзівілаўскія зборы робяць унікальнымі ў сваім родзе знешнія прыкметы 

кніг і дакументаў (паметы і запісы, кніжныя экслібрысы, пячаткі і інш.), а 

таксама матэрыялы, з якіх яны былі выраблены (як напрыклад, пергаментныя 

граматы або дакументы на рэдкай паперы). Безумоўна, іх знікненне або 

знішчэнне было бы вялікай і незаменнай стратай. 

4) Для здзяйснення параўнальнага аналізу, аўтарам была праведзена 

праца па выяўленні ў рэестры ЮНЭСКА “Памяць свету” фамільных 

дакументальных збораў. Першапачаткова меркавалася, што іх там можа быць 

або вельмі мала, або не быць увогуле. У выніку, сярод 429 аб’ектаў рэестру 

акрамя архіва і бібліятэкі Радзівілаў было выяўлена яшчэ 7 пазіцый: 

Фамільны архіў Нобеляў (Швецыя); Архіў імператарскай дынастыі Нгуен 

(В’етнам); Каралеўскі архіў (Мадагаскар); Архіў Яншы Лэя, сям’і 

архітэктараў часоў дынастыі Цын (Кітай); Архіў дынастыі Часон (Паўднёвая 

Карэя); Каралеўская калекцыя фотаздымкаў і негатываў на шкляных 

пластынах (Тайланд) (калекцыя каралеўскіх кніг і пячатак, а таксама 

пратаколы карэйскай дынастыі Часон былі унесны ў рэестр паасобку, але 

разглядаліся ў працы як адзін аб’ект), якія з’яўляліся фамільнымі зборамі, 
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або з’яўляліся найбольш набліжанымі да іх. Два аб’екты – архіў сям’і Нобель 

(Швецыя) і архіў сям’і архітэктараў Яншы Лэй (Кітай) у цэлым можна лічыць 

фамільнымі архівамі. У сваю чаргу астатнія пазіцыі, а менавіта архіў 

імператарскай дынастыі Нгуен (В’етнам); каралеўскі архіў (Мадагаскар); 

архіў дынастыі Часон (Паўднёвая Карэя) і каралеўская калекцыя 

фотаздымкаў і негатываў на шкляных пластынах (Тайланд) з’яўляюцца 

архівамі або калекцыямі кіруючых дынастый, што хоць і блізка да 

фамільнага архіва, але тым не менш, такімі лічыць іх даволі складана.  

У выніку параўнання вышэйзгаданых аб’ектаў па пяці асноўных 

крытэрыях, трэба адзначыць, што ў сярэднім храналагічныя межы збораў не 

перавышаюць паўтары стагоддзі, і ў гэтым дачыненні Архіў Радзівілаў і 

Нясвіжская бібліятэка мае самыя вялікія храналагічныя межы сярод усіх 

астатніх аб’ектаў (ХІІ – п.п. ХХ стст.). Крыху саступаюць па дадзенаму 

крытэрыю зборы карэйскай кіруючай дынастыі Часон (канец XIV – 60-я гг. 

ХХ стст.). Без уліку таго, што фондаўтваральнікі збораў кіруючых дынастыі 

безумоўна з’яўляліся першымі асобамі ў сваіх краінах, прадстаўнікі сем’яў 

Нобель і Лэй хоць і былі ўплывовымі асобамі ў сваіх галінах дзейнасці, але 

тым не менш да дзяржаўнай ўлады яны ніякага дачынення не мелі, прынамсі 

наўпроставага. Таму, па дадзенаму крытэрыю, перавага застаецца за 

Радзівіламі. Буйнымі па колькасці і разнастайнасці відаў дакументаў, а 

таксама кніжных выданняў таксама з’яўляюцца Радзівілаўскія зборы, якія 

таксама маюць і вельмі добрую захаванасць, роўна як і архіў сям’і Нобеляў.  

Такім чынам, можна казаць аб тым, што прапанаваная першапачаткова 

гіпотэза – пацвердзілася, і архіў Радзівілаў і Нясвіжская бібліятэка сапраўды 

не маюць аналагаў сярод аб’ектаў дакументальнай спадчыны, уключаных у 

рэестр ЮНЭСКА “Памяць свету” па большасці крытэрыяў, а менавіта: 

храналагічныя межы збораў; агульны фізічны аб’ём збораў; віды дакументаў; 

ступень захаванасці дакументаў на дадзены момант. Даны вынік можа 

дадаткова сведчыць на карысць культурнай каштоўнасці збораў Радзівілаў і 

садзейнічаць папулярызацыі айчыннай дакументальнай спадчыны ў свеце. 
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