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ПРАБЛЕМА  АРХІЎНАЙ  РЭСТЫТУЦЫІ: 

ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ  АСПЕКТ 

 

Праблема архіўнай рэстытуцыі ўзнікае ў беларускай навуцы на пачатку 90-х гг. ХХ ст. З гэтага часу 

з’яўляюцца навуковыя даследаванні, афармляецца тэрміналагічны апарат, ствараецца пэўная юрыдычная 

база, узнікаюць установы, якія займаюцца вяртаннем культурных каштоўнасцей. 

Звычайна ў беларускіх, расійскіх, украінскіх і польскіх навуковых даследаваннях, у дачыненні да 

гісторыка-культурнай спадчыны за мяжой, ужываюцца тэрміны «Беларусіка», «Росіка», «Украініка», 

«Палоніка». Па сваѐй этымалогіі яны з’яўляюцца назоўнікамі, якія ўтвораны ад прыналежных прыметнікаў 

лацінскай мовы. Так, напрыклад, Палоніка (Polonika) — ад лацінскага polonicus, што значыць польскі1.  

Тэрмін пачаў ужывацца ў бібліятэчнай справе для акрэслення выданняў, напісаных на суадноснай мове 

(рускай — Росіка, польскай — Палоніка) або прадстаўніком суадноснай нацыянальнасці (рускі — Росіка, 

паляк — Палоніка), таксама выдадзеных на суадноснай тэрыторыі альбо звязаных з ѐй тэматычна (Расія — 

Росіка, Польшча — Палоніка). Так, напрыклад, тэрмін «Rossika» ў дарэвалюцыйнай Імператарскай 

публічнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбурзе ўжываўся ў дачыненні да замежных публікацый пра Расію. Сярод 

бібліяфілаў за мяжой ѐн ужываецца ў дачыненні да кніг, выдадзеных у Расіі да ХІХ ст. 2,  а ў 

мастацтвазнаўстве — твораў рускіх мастакоў канца XVIII — пачатку XIX ст. 

У беларускай і ўкраінскай гістарычнай навуцы тэрміны пачалі ўжывацца з 80-х гг. ХХ ст., і звязана 

гэта ў першую чаргу з падзеннем «жалезнай заслоны». Пашырэнне навукова-інфармацыйнай прасторы 

выклікала працэсы, звязаныя з набыццѐм навуковых дасягненняў адарванай многія дзесяцігоддзі той часткі 

нацыянальнай культуры, якая захоўвалася за мяжой ці стваралася ў эмігранцкіх колах. 

Абмежаванне гэтых тэрмінаў дэфініцыяй «архіўная» з’явілася на пачатку 90-х гг. ХХ ст. і мела на 

ўвазе архіўныя дакументы, якія датычыліся гісторыі краіны і народа. Тэрміны «архіўная Беларусіка», 

«Палоніка»3, «Росіка»4, «Украініка»5 блізкія па сэнсе да паняццяў «архіўная і дакументальная спадчына» і да 

«Нацыянальны архіўны фонд», у сэнсе іх замежнай часткі 6. 

Але ў той жа час яны маюць некаторыя адрозненні. Так, напрыклад, да замежнай часткі 

Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь адносяцца дакументы, якія былі створаны на 

тэрыторыі дзяржавы ў тыя ці іншыя часы, а потым апынуліся за яе межамі. А да Беларусікі адносіцца 

комплекс дакументаў, які тым ці іншым чынам датычыцца нашай гісторыі. Гэта зна- 

 

199 

 

чыць, што ў першым выпадку для акрэслення меж выкарыстоўваецца прынцып паходжання (правіненцыі), а 

ў другім выпадку — адносінаў (пертыненцыі). Асноўны сэнсавы акцэнт у дадзеным выпадку датычыцца 

праблемы заявы праў на валоданне, гэта значыць вызначэнне той часткі матэрыялаў, якая падлягае 

бясспрэчнаму фізічнаму вяртанню іх арыгіналаў на радзіму. Такая заява праў магчыма толькі ў выпадку тых 

архіваў, якія былі створаны на тэрыторыі дзяржавы. За выключэннем канешне выпадкаў, калі існуюць 

дакументы, якія пацвярджаюць іх легальнае знаходжанне за мяжой, напрыклад факт продажы-пакупкі. У 

іншым выпадку, напрыклад, у дачыненні да архіваў эміграцыі, падобнае патрабаванне не можа быць узнята. 

Перамяшчэнне комплексаў, якія адносяцца да гісторыі краіны, можа адбывацца толькі праз абмен, набыццѐ 

ці падарунак. 

Такім чынам, паняцці замежная «Беларусіка», «Росіка», «Украініка», «Палоніка» толькі 

акрэсліваюць шэраг крыніц па гісторыі краіны і іх выкарыстанне ў навуковым артыкуле не датычыцца заявы 

патрабавання фізічнага вяртання арыгіналаў. 

У прадаўжэнне тэмы фізічнага вяртання арыгіналаў на радзіму, іх стварэння трэба напачатку 

адзначыць, што адна з асноўных прычын, па якой архівы могуць незаконна апынуцца за мяжой, — гэта 

рабаванне і вываз трафеяў падчас узброенага канфлікту. У такіх выпадках у адносінах да вяртання 

культурных каштоўнасцей часцей за ўсѐ выкарыстоўваецца тэрмін «рэстытуцыя» (лац. restitutio — 

аднаўленне). Выкарыстанне гэтага тэрміна ў адносінах да культурных каштоўнасцей запазычана з 



міжнароднага права, дзе ѐн ужываецца ў межах праблемы міжнародна-прававой адказнасці7. Так, паводле 

сістэмы міжнароднага права, абавязак дзяржавы кампенсаваць матэрыяльную шкоду можа быць рэалізаваны 

ў выглядзе рэпарацыі8, рэстытуцыі 9, субстытуцыі10, рэстарацыі11. 

У савецкіх гістарычных даследаваннях тэрмін «рэстытуцыя» з’яўляецца пасля Другой сусветнай 

вайны і звязаны з кампенсацыяй атрыманай Савецкім Саюзам за знішчаныя нямецкімі войскамі культурныя 

каштоўнасці. У сучасных навуковых артыкулах вельмі часта тэрмін «рэстытуцыя» выкарыстоўваюць не 

толькі ў дачыненні да вайсковых канфліктаў. Напрыклад, яго таксама ўжываюць у адносінах да культурнай 

спадчыны, якая апынулася за межамі краіны ў выніку распаду Савецкага Саюза. У такіх выпадках маецца на 

ўвазе не канкрэтны прававы тэрмін, а звычайнае паняцце «вяртанне»12. У свой час тэрмін «вяртанне», 

менавіта як больш поўны і шырокі, які меў на ўвазе не толькі фізічнае, але і духоўнае вяртанне (вяртанне ў 

навуковы, культурны кантэкст), быў прапанаваны для выкарыстоўвання беларускімі даследчыкамі, якія яго 

паклалі ў загаловак серыі зборнікаў13. 
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У такім жа не канкрэтным міжнародна-прававым сэнсе ў сучасных гістарычных даследаваннях 

выкарыстоўваецца тэрмін «рэпатрыяцыя»14. Так, напрыклад, польскі даследчык В. Кавальскі настойвае на 

ўжыванні падобнага тэрміна ў дачыненні да вяртання каштоўнасцей на радзіму, стварэння ў выпадках 

распаду шматнацыянальных дзяржаў15. Таксама ў польскай гістарыяграфічнай традыцыі разам з тэрмінам 

«рэстытуцыя» ўжываюцца тэрміны «віндыкацыя»16 і «рэвіндыкацыя»17, якія таксама гістарычнай навукай 

запазычаны з міжнароднага права 18. 

Такім чынам, у даследаваннях праблемы архіўнай рэстытуцыі выкарыстоўваецца цэлы шэраг 

тэрмінаў, якія першапачаткова з’явіліся ў межах іншых навук і набылі спецыфічны навуковы сэнс у 

гістарычных даследаваннях. Але існуе і іншы варыянт развіцця тэрміналагічнай складальнай, калі тэрмін 

з’явіўся выключна ў межах праблемы архіўнай рэстытуцыі, але, на жаль, не атрымаў далейшага развіцця ў 

навуковым карыстанні. Так, падчас Першага з’езда даследчыкаў беларускай археалогіі і археаграфіі, які 

адбыўся ў Мінску ў 1926 г., у адносінах да абмеркавання працы змешанай савецка-польскай камісіі, якая ў 

сувязі з падпісаннем Рыжскай дамовы 1921 г. разглядала пытанне вяртання польскіх архіваў, 

выкарыстоўваўся тэрмін «рэдукцыя»19. Нягледзячы на тое, што ўжыванне гэтага тэрміна было аднаразовым, 

сам факт яго ўзнікнення з’яўляецца цікавым. 

Зыходзячы з вялікай колькасці існуючых тэрмінаў і нацыянальных асаблівасцей пры іх 

выкарыстанні, распрацоўка тэрміналагічнай складальнай архіўнай рэстытуцыі з’яўляецца актуальнай для 

беларускай навукі. Тым больш што ў адрозненні ад Расіі, Украіны і Польшчы ў беларускіх 

энцыклапедычных і навучальных выданнях няма дакладнага вызначэння тэрмінаў «Беларусіка» і «архіўная 

рэстытуцыя». А тэрміны «рэстытуцыя» і «рэпатрыяцыя» выкарыстоўваюцца зыходзячы з трактоўкі 

міжнароднага права, што не з’яўляецца дакладным. Таму мы спадзяѐмся, што падручнік для вышэйшай 

школы па спецыяльнасці «Архівазнаўства», які рыхтуецца зараз на гістарычным факультэце БДУ, выправіць 

недакладнасці ў дадзенай праблеме. 

 

 
1 

Polonika, Polonica // Wielka encyclopedia PWN / J.Wojnowski. T. 21. Warszawa. 2004.  
2 

Архівознавство: Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Я. С. Калакура [та ін.]. К., 1998. С. 89. 
3 Дэфініцыю «архіўная» ў адносінах да тэрміна «Палоніка» мы выкарыстоўваем згодна з беларускай гістарыяграфічнай традыцыяй. У 

польскіх навуковых артыкулах тэрмін «Палоніка» не абмяжоўваецца дэфініцыяй архіўная. Нават у энцыклапедыі тэрмін тлумачыцца як 

усялякія дакументы (перыѐдыка, рукапісы, творы мастацтва, помнікі нацыянальныя, гістарычныя і г. д.). Пры напісанні артыкула 

аўтары пазначаюць толькі месца захоўвання Палонікі (архіў, музей, бібліятэка). Гл., напр.: Stelmach R. Polonika i silesiana w  

 

201 

 
zespole «Archiv Ćeske Koruny» w Statnim Ustrednim Archivie w Pradze // Archeion. 2003. T. 106; Gaul J. Polonika z lat 1772—1918 w 

Krajowym Archiwum Karyntii w Klagenfurcie // Archeion. 2003. T. 106; Majecki H. Polonika w zasobach archiwуw Białorusi, Litwy oraz 

Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej // Archeion. 1997. T. 98; Tyszkowski K. Polonica w zbiorach Archiwum Państwowego w 

Wiedniu. Sprawozdanie z poszukiwań 

archiwalnych głуwnie dla czasуw Zygmunta III // Archeion. 1929. T. 5.  
4 Некаторыя даследчыкі даюць іншую трактоўку гэтага тэрміна. Гл., напр.: Козлов В. П. Зарубежная архивная Россика: проблемы и 

направления работы // Вестник архивиста. 1993. № 6 (18). С. 11—12; Козлов В. П. Российское архивное дело. Архивно-



источниковедческие исследования. М., 1999. С. 222—223. Аўтар вылучае шырокі і вузкі сэнс паняцця. У вузкім сэнсе замежная 

архіўная Росіка вызначае сукупнасць дакументаў на мовах народаў Расіі, якія апынуліся ці былі створаны па воле лѐсу за межамі. У 

шырокім сэнсе — як сукупнасць замежных матэрыялаў, якія адлюстроўваюць гісторыю народаў Расіі. 
5 «Архівна україніка» // Архівістика: термінологічны словник / Авт.-упорядн.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова [та ін.]. К., 1998. 
6 Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України в нов. редакції, 13.12.2001 // Відомості Верховної 

Ради України. 1994. № 15. Ст. 86; 1996. № 3. Ст. 11; 1997. № 8. Ст. 62; 2002. № 11. Ст. 81; Об архивном деле в Российской Федерации: 

Федеральный закон (ФЗ-125), 22 окт. 2004 г. // Собрание законодательства Российской Федерации 25.10.2004. № 43. Ст. 4169; Закон 

Республики Беларусь, 13 нояб. 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 30. Ст. 504. Изменения и 

дополнения: Закон Республики Беларусь, 22 марта 1995 г. № 3681-XII // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 

18. Ст.199; Закон Республики Беларусь, 7 июля 1998 г. № 179-З // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1998 г. № 

29—30. Ст. 467; Закон 14 мая 2001 г. № 16-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2001. № 48. 2/759; Закон 

Республики Беларусь, 24 июля 2002 г. № 134-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2002. № 87. 2/883. Ustawa «О narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach» z dnia 14 lipca 1983 r. // Dziennik Ustaw. 1983. №№38, poz. 173. 
7 Міжнародна-прававая адказнасць — юрыдычны абавязак суб’екта-правапарушальніка ліквідаваць наступствы шкоды, якая нанесена 

другому суб’екту міжнароднага права ў выніку здзейсненага правапарушэння. 
8 Рэпарацыя (ад лац. reparation — аднаўленне) — поўная ці частковая кампенсацыя матэрыяльнай шкоды, нанесенай вайной. 

Выплачваецца дзяржаве-пераможцу краінай, якую перамаглі. Права на атрыманне рэпарацыі ўпершыню было абаснавана ў 

Версальскай мірнай дамове 1919 г., дзе зафіксавана адказнасць Германіі і яе саюзнікаў за шкоды, якія панесла грамадзянскае 

насельніцтва стран Антанты ў выніку вайны. Пасля Другой сусветнай вайны (1935—1945 гг.) формы рэпарацыі з фашысцкай Германіі і 

яе саюзнікаў былі вызначаны на Крымскай і Патсдамскай канферэнцыях (1945 г.). Могуць быть здзейснены ў форме рэстытуцыі. 
9 

Рэстытуцыя — вяртанне маѐмасці, неправамерна захопленай і вывезенай падчас вайны дзяржавай з тэрыторыі супраціўніка. Адносна 

культурных каштоўнасцей выкарыстоўваецца restitutio on integrum, якую ў міжнародным праве называюць рэстытуцыяй у натуры, і 

здзяйсняецца праз вяртанне аб’ектаў, якія маюць індывідуальныя характарыстыкі (напрыклад, архіваў, гістарычных, мастацкіх і іншых 

каштоўнасцей і г. д.). 
10 Субстытуцыя — замена неправамернай ці пашкоджанай маѐмасці, будынкаў, твораў мастацтва і г. д. падобнымі ці раўназначнымі 

прадметамі. 

 

202 

 
11 Рэстарацыя — узнаўленне дзяржавай-правапарушальнікам былога становішча і нясенне звязаных з гэтым любых неспрыяльных 

наступстваў.  
12 restitution — (фр.) вяртанне; (англ.) — вяртанне адабранага. 
13 «Вяртанне» — сер. зборнікаў, заснавана ў 1992 г. (Вяртанне. Мінск, 1992; Вяртанне-2. Мінск, 1994; Вяртанне-3. Мінск, 1996; 

Вяртанне-4. Мінск, 1997; Вяртанне-5. Мінск, 1998; Вяртанне-6. Мінск, 1999; Вяртанне-7. Мінск, 2002). 
14 Рэпатрыяцыя (от познелац. repatriatio — вяртанне на радзіму): 1) вяртанне эмігрантаў у краіну іх паходжання з узнаўленнем у правах 

грамадзянства. Прадугледжана, напрыклад, Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 19 кастрычніка 1946 г., згодна якога асобы 

армянскай нацыянальнасці, якія вяртаюцца з-за мяжы на радзіму ў Савецкую Арменію, прызнаюцца грамадзянамі СССР з моманта 

прыбыцця іх у СССР; 2) вяртанне на радзіму ваеннапалонных і грамадзянскага насельніцтва, якія трапілі за межы сваѐй краіны ў 

выніку вайсковых дзеянняў. У суадносінах з арт. 109 Жэнеўскай канвенцыі 1949 г. пра 

адносіны да ваеннапалонных, ваюючыя дзяржавы падчас вайсковых дзеянняў абавязаныя «накіроўваць на радзіму цяжкахворых і 

цяжкапараненых ваеннапалонных, нягледзячы на іх званні і колькасці, пасля таго як яны будуць прыведзены ў становішча, якое 

дапускае іх перавозку. Пасля спынення вайсковых дзеянняў дзяржавы, якія ваявалі, абавязаныя правесці безумоўную рэпатрыяцыю 

ваеннапалонных, за выключэннем тых з іх, якія не падлягаюць Р. (напр., з-за прычыны цяжкага захворвання, здзейсненага імі 

крымінальнага злачынства ці адбывання пакарання па ўжо здзейсненым судовым прысудзе). Таксама выкарыстоўваецца ў знач.: 

Рэпатрыяцыя капіталаў і рэпатрыяцыя пазык.  
15 Kowalski W. Repatriacja dobr kultury w sytuacji cesji terytorialnej i rozpadu państw wielonarodowych // Archeion. T. 106/2003. S. 5—38. 
16 Windykacja — патрабаванне звароту дзяржаўнай маѐмасці. 
17 Rewindykacja (лац. vindicatio, ад vindico ‘зноўку адабраць’): 1) паўторнае ўладанне чым-небудзь праз прымус; 2) намаганні па звароту 

страчанай уласнасці, яе пошукі. 
18 Гл., напр.: Matelski D. Losy Polskich dobr kultury w Rosji i ZSRR: proby restitucji. Archiwa, ksiegosbiory, dziela sztuki, pomniki. Poznan, 

2003. 
19 Працы Першага з’езда даследчыкаў беларускай археалогіі і археаграфіі. 17—18 студзеня 1926 г. Мінск, 1926. С. 6. 

 

203 


