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КВС:Архівы магнацкіх і шляхецкіх родаў Беларусі: гісторыя, склад, 
пытанні эўрыстыкі і выкарыстання ў гістарычных даследаваннях 

 
Тэкст лекцый 

 
І. Тэарэтычныя аспекты 

 
Адной з найбольш каштоўных частак архіўнай спадчыны Беларусі 

з’яўляюцца родавыя архівы, прыкладам якіх могуць выступаць Нясвіжскі 
архіў роду Радзівілаў, архіў Сапег з Дзярэчына, архівы Хадкевічаў і інш. 
Большасць айчынных дакументальных збораў падобнага тыпу была 
сфарміраваная ў дарэвалюцыйны перыяд: па свёй прыродзе родавыя архівы – 
гэта архівы, якія могуць быць утвораныя, як правіла, толькі ва ўмовах 
працяглага існавання саслоўнага грамадства, пераважна прадстаўнікамі яго 
прывіліяваных станаў, кіруючай элітай, якая на працягу многіх пакаленняў 
здольная ўтрымліваць сваю палітычную, ці як мінімум эканамічную моц. 

Аб’ект праблемы – прыватныя архівы родаў буйных землеўладальнікаў 
дасавецкай Беларусі. 

 
1. Фактары, што ўплываюць на фарміраванне архіваў асабістага 

паходжання. Прыватная асоба, як тып патэнцыйнага архіваўтваральніка ў 
грамадстве заўжды колькасна пераважае. Разам з тым, большы аб’ём 
архіўнай спадычны, што дайшла да нашага часу складаюць архівы іншых 
тыпаў стваральнікаў – органаў улады, устаноў, арганізацый і да т.п. Гэта 
можа тлумачыцца наступным: калі дакументаванне дзейнасці з’яўляецца 
неабходнай ўмовай і, нават, самой формай функцыянавання любой 
арганізаванай адзінкі, інструментам кіравання ёю, у прыватнай асобы 
незаўжды існуюць адпаведныя знешнія ўмовы, што выклікаюць 
неабходнасць рэгулярна ствараць і працяглы час захоўваць дакументы (гэта 
не датычыцца творчых і навуковых дзеячоў, у якіх існуе асабістая, 
“натуральная” патрэба ў фіксацыі сваёй дзейнасці, абумоўленая ўнутранымі 
фактарамі, іх, аднак, параўнальна не так шмат). Да знешніх фактараў, якія 
ўплываюць на фарміраванне архіваў асабістага паходжання ў грамадстве той 
або іншай дзяржавы можна аднесці:  

узровень развіцця эканомікі; 
форма гаспадарча-эканамічнага ладу (наяўнасць прыватнай уласнасці 

на сродкі вытворчасці і свабоды распараджэння ёю); 
наяўнасць спадчыннага права на зямельную і іншую прыватную 

ўласнасць; 
ступень развітасці прававой культуры, судова-працэсуальнай сістэмы 

дзяржавы, механізмаў абароны правоў прыватнай уласнасці і ўрэгулявання 
іншых пытанняў, што тычацца прыватнай асобы; 



 2

значэнне ў грамадстве родавых сувязей і прыналежнасці да таго або 
іншага роду, дынастыі, што можа станоўча ўплываць на лёс чалавека; 

ступень развіцця інстытутаў дзяржаўнай улады ў частцы механізмаў 
захавання створанай імі дакументацыі (уплывае на магчымасць адкладвання 
афіцыйных дакументаў у прыватных архівах асобаў, што займаюць 
дзяржаўныя пасады), моц дзяржаўнай улады на ўсіх узроўнях (магчымасць 
уплываць на лес афіцыйнай дакументацыі і кантраляваць яе захаванасць); 

узровень развіцця навукі і культуры; 
даступнасць адукацыі і ступень адукаванасці грамадства; 
развітасць тэхналогій і сродкаў фіксацыі рэчаіснасці і праваадносін (ад 

пісьмовых да аўдыёвізуальных), а таксама іх даступнасць для шэраговага 
чалавека1. 

 
2. Умовы фарміравання родавых архіваў прывіліяваных саслоўяў 

ў перыяд ВКЛ. Наяўнасць у “архіўнай сістэме” ВКЛ архіваў асабістага 
паходжання была абумоўлена грамадска-палітычным, гаспадарчым ладам 
гэтага дзяржаўнага ўтварэння, заснаваным на прыватнай уласнасці на зямлю, 
вядучай ролі прывілеяваных станаў у палітычным жыцці краіны. Іх 
стваральнікамі з’яўляліся прадстаўнікі розных саслоўяў – шляхты, 
духовенства, мяшчан, купцоў, заможнай часткі рамесніцкага саслоўя. Аднак 
найбольш буйныя і багатыя архівы фарміраваліся такімі прадстаўнікамі 
феадальнага саслоўя як шляхта і магнаты. 

Архіўныя зборы дадзенага тыпу ўзніклі як правіла на аснове 
дакументаў маёмасна-і сацыяльна-прававога характару, захоўванне якіх 
тлумачылася неабходнасцю доказу сваіх правоў і прывілеяў. Асноўныя, 
найбольш раннія віды дакументаў, якія станавіліся “ядром” будучых 
фамільных збораў феадалаў ВКЛ былі наступныя:  

1) акты, што падцвярджалі правы на зямельныя ўладанні і іншую 
маёмасць, што знаходзілася ва ўласнасці чалавека, сям’і, рода (прывілеі 
манархаў, акты падзелу спадчыны, тэстаменты, шлюбныя кантракты, дамовы 
аб куплі-продажы маёнткаў, застаўныя, арэндныя акты і г. д. у комплексе з 
суправаджальнай дакументацыяй – інвентарамі на рухомую і нерухомую 
маёмасць, актамі ўвядзення ў правы ўласнасці, распіскамі, квітанцыямі і г.д.);  

2) прывілеі на тытулы (княскі, графскі), на шляхецтва нададзеныя 
прадстаўнікам роду;  

3) “намінацыі” на дзяржаўныя пасады і іншыя дакументальныя 
сведчанні, што падцвярджалі высокае палітычнае становішча іх уладальніка, 
яго дзяржаўныя, ваенныя заслугі.  

Асаблівасцю дадзенага віда дакументаў з’яўлялася і тое, што патрэба ў 
іх не абмяжоўвалася часам жыцця іх уладальніка, а магла распаўсюджвацца 
на ўсіх яго нашчадкаў або правапераемнікаў. Дадзеныя дакументы выступалі 
гарантам сацыяльнага становішча і матэрыяльнага дабрабыту іх уладальніка і 

                                                 
1 Адпаведна, прыватныя архівы могуць з’яўляюцца адным з паказчыкаў узроўню развіцця таго або іншага 
грамадства, як у цэлым, так і асобных яго сфер.  



 3

яго спадкаемцаў, старанна аберагаліся, перадаваліся з пакалення ў пакаленне 
фарміруючы спачатку сямейны, а з часам і родавы архіў. Такім чынам, 
предумовамі фарміравання родавых архіваў землеўладальнікаў ва ўказаны 
перыяд выступалі такія найважнейшыя для свайго часу інстытуты 
сацыяльнай і юрыдычнай прыроды як:  

1) прыватная ўласнасць на зямлю (як аснову матэрыяльнага 
дабрабыту); 2) спадчыннае права, перш за ўсё на зямельныя ўладанні і 
сацыяльны статус (прыналежнасць да прывіліяванага стану, княскага, 
графскага тытула, шляхецкага звання); 3) існаванне права “вечнага” 
(“вотчыннага”, “дзедзічнага”) валодання маёмасцю; 4) развітыя прававая 
культура і інстытуты судовай улады ў дзяржаве; 5) род і шанаванне на 
ўзроўні грамадскай свядомасці і дзяржавы прыналежнысці да таго або іншага 
старажытнага рода (княскага, шляхецкага). 

Трэба адзначыць, што пад родам тут патрэбна разумець пэўную 
выдзеленую цэласць, уласна больш шырокую чым сям’я (што ахоплівае 
сваякоў першай і другой ступені сваяцтва), злучаная ў большай ступені 
прыналежнасцю да аднаго прозвішча і герба чым кроўнымі сувязямі. У 
межах такой цэласці існуе ўнутранае дзяленне на лініі і галіны па прыкмеце 
блізкасці і далёкасці генеалагічных сувязей. Акрамя таго, для шляхецкіх 
родаў ВКЛ і Рэчы Паспалітай, што валодаюць зямельнай маёмасцю, другой 
прыкметай, на падставе якой можна адрозніць той ці іншы род, і адначасова 
фактарам, што садзейнічае яго фарміраванню, з’яўляюцца канкрэтныя 
“родавыя” маёнткі, якія забяспечваюць матэрыяльную базу іх існавання, у 
прыватнасці, тыя, у якіх размяшчалася галоўная рэзідэнцыя – т. зв. родавыя 
гнёзды (дадзеная трактоўка прапанавана польскім гісторыкам-архівістам 
Тэрэзай Зялінскай). 

 
3. Характарыстыка склада дакументаў родавых архіваў. 

Характэрызуючы дакументальны склад дадзеных архіваў, можна адзначыць, 
што асноўная маса іх дакументаў адносілася ўсё ж да маёмасна-прававых, 
гаспадарчых, фінансавых пытанняў кіравання маёмасцю, вытворчымі 
структурамі, што знаходзіліся ва ўласнасці феадала. У сувязі з гэтым, у іх 
назвах, асабліва на ранніх этапах вывучэння, як правіла, выкарыстоўваліся 
словы, што падкрэслівалі гэту якасць: “поместные”, “помещищьи”, 
“маёнткавыя” і да т.п. У цэлым жа ў складзе такіх архіваў, як правіла, 
прысутнічае некалькі найбольш буйных груп дакументаў: 

1) дакументацыя па кіраванню крыніцамі матэрыяльнага дабрабыту: 
1.1) маёмасна- і сацыяльна-прававая дакументацыя (правы на 

маёмасць, тытулы, пасады); 
1.2) судова-працэсуальная дакументацыя (позвы, выракі судоў розных 

інстанцый, выпісы з актавых кніг і інш. дакументы, звязаныя з абаронай 
інтарэсаў феадала ў судзе, як правіла, маёмасных); 

1.3) дакументацыя, што датычыцца гаспадарча-эканамічнай сферы 
жыцця і дзейнасці феадала, кіравання яго маёмасцю;  
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2) дакументацыя, створаная ў працэсе выканання службовых абавязкаў, 
што адносіцца да дзяржаўнай, палітычнай дзейнасці асобы; 

3) дакументацыя, што датычыцца сямейных, сваяцкіх узаемаадносін і 
сувязей (матэрыялы па генеалогіі рода, дакументы, што падцвярджалі факты 
нараджэння, шлюбу, смерці або адносіліся да дадзенай тэмы, 
карэспандэнцыя, альбомы з сямейнымі партрэтамі, фотаздымкі членаў сям’і); 

4) асабістыя дакументы творчага характара ўладальніка архіва, членаў 
яго сям’і (дзённікі, мемуары, літаратурныя, музычныя творы і да т.п.); 

5) асобныя дзяржаўныя акты або іх віды, што ўяўлялі сабой цэлыя 
часткі архіва дзяржавы (дакументы афіцыйнага характара, што ствараліся ў 
межах той або іншай дзяржаўнай пасады, якую займалі прадстаўнікі рода, і 
што адносіліся да дзяржаўнай уласнасці, напрыклад кнігі метрыкі ВКЛ, акты 
уній паміж ВКЛ і Польшчай, земскія прывілеі, міравыя пагадненні і да т.п.); 

6) калекцыйныя зборы рукапісаў навуковага, гістарычнага, 
літаратурнага характара, архівы іншых родаў, што набываліся спецыяльна 
або разам з маёнткамі (дакументы, што мелі навукова-гістарычнае, 
культурнае значэнне, да працэса ўзнікнення якіх уласнік архіва мог не мець 
адносін, быць хараналагічна значна аддаленым ад часу іх узнікнення, што 
збіраліся, як правіла, свядома і паслядоўна).  

Дакументы дадзенай і папярэдняй груп былі характэрныя пераважна 
для родавых архіваў буйных землеўладальнікаў, уплывовых дзяржаўна-
палітычных дзеячоў. 

 
4. Каштоўнасць і спецыфіка родавых архіваў Беларусі 

дарэвалюцыйнага перыяду заключаецца ў наступным: 1) асноўная частка 
дакументаў мае жорсткую тэрытарыяльную прывязку (датычыцца рэгіёнаў, 
дзе знаходзіліся маёнткі рода), што робіць іх каштоўнай крыніцай па гісторыі 
асобных населеных пунктаў, краязнаўчых даследаванняў; 2) дакументы 
родавых архіваў храналагічна ахопліваюць, як правіла, больш буйныя 
перыяды, чым іншыя тыпы архіваў (у асобных выпадках – не менш за 400 
год; 3) у дадзеных архівах адклалася дакументацыя, што адносіцца да 
гісторыі іншых сем’яў і родаў, звязаных з іх стваральнікамі сямейнымі, 
маёмаснымі адносінамі або матэрыялы зусім не зязаныя з гісторыяй рода, але 
што патрапілі ў яго склад у якасці калекцыйных матэрыялаў; 4) у архівах 
асабістага паходжання дадзенага перыяду ўтрымліваюцца звесткі аб шырокім 
коле асоб, што знаходзіліся ва ўласнасці (прыгонныя сяляне і да т.п.), на 
службе або мелі іншую форму падпарадкаваных ці сяброўскіх адносін са 
стваральнікам архіва; 5) у адрозненні ад дзяржаўных архіваў, дакументацыя 
якіх адлюстроўвала афіцыйны пункт гледжання і мэтай стварэння якіх было 
задавальненне знешніх, грамадскіх патрэб, мэтай стварэння прыватных 
архіваў было задавальненне “ўнутраных”, сямейных ці родавых 
інфармацыйных патрэб, у іх уваходзіла дакументацыя, якая магла 
супярэчыць афіцыйнай, раскрываць схаваныя прычыны, абставіны, 
наступствы ўвядзення тых або іншых пастаноў дзяржаўнай улады, 
утрымліваць канфедэнцыйную ці іншую інфармацыю абмежаванага доступа; 
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6) стваральнікі і ўладальнікі родавых архіваў, як правіла, усведамлялі іх 
гістарычнае і навуковае значэнне, свядома захоўвалі найбольш каштоўныя 
дакументы, што сведчылі аб выдатных заслугах прадстаўнікоў рода, 
мяркуючы выкарыстоўваць іх для выхавання новых пакаленняў, для 
фарміравання гістарычнай памяці рода. 

 
5. Тэрміналогія. Нягледзячы на параўнальна працяглы перыяд 

гісторыі даследаванняў прыватных архіваў арыстакратычных родаў 
тэрміналогію ў дадзенай галіне пакуль нельга лічыць усталяванай. Гэта 
сцвярджэнне тычыцца як айчыннай, так і замежнай гістарыяграфіі. Асобнай 
праблемай выступае таксама ўзгадненне паняційнага апарату, што 
прымяняецца ў розных краінах – захавальніцах агульнай архіўнай спадчыны 
Рэчы Паспалітай – Беларусі, Польшчы, Расіі, Украіне і інш. У беларускай 
архівазнаўчай літаратуры для абазначэння праватных архіваў адной асобы 
прымяняецца тэрмін “прыватныя (рус. – личные) архівы”;  для абазначэння 
сямейных і родавых архіваў прадстаўнікоў прывіліяваных станаў 
дарэвалюцыйнай эпохі прымяняюцца наступныя паняцці:  

 прыватнаўласніцкія архівы (рус. – частновладельческие архивы) – 
тэрмін, што перайшоў у спадчыну ад савецкага архівазнаўства, дзе 
выкарыстоўваўся для абазначэння ўсёй масы архіваў пануючага саслоўя; у 
беларускім архівазнаўстве прымяняецца пераважна ў дачыненні да архіваў 
(як буйных, так і дробных) шляхты, магнатаў перыяду ВКЛ, арыстакратыі 
перыяду Расійскай імперыі; 

 родавыя/фамільныя архівы – фактычна сінанімічнае паняццю 
прыватнаўласніцкі архіў, але ўжываецца пераважна ў дачыненні да буйных 
родавых збораў кіруючай эліты ВКЛ (архівы Радзівілаў, Сапег, Хадкевічаў); 

 сядзібныя архівы (рус. усадебные архивы) – архівы, больш познія за 
родавыя па часу ўзнікнення і менш значныя ад іх па складу дакументаў, 
існавалі ў ХІХ – пачатку ХХ стст. пры сядзібах цэнтральных маёнткаў 
землеўласнікаў, ствараліся адным чалавекам або сям’ёй, утрымлівалі 
дакументы аб кіраванні маёнткамі, а таксама асабістыя дакументы 
землеўладальніка, выконвалі эканамічныя, сацыяльна-прававыя функцыі, 
часта выступалі цэнтрам зберагання гістарычных дакументаў і творчай 
спадчыны дзеячоў навукі, культуры, мастацтва (напрыклад, калекцыі 
І. Каладзеева з Барысава, А. Ельскага з Замосця, Ю. Бергеля са Слуцка, 
Р. Зямкевіча з Нароўлі). 

Больш унармаванай у адносінах тэрміналогіі разглядаемай праблемы 
з’яўляецца ўласна архіўная справа. Нарматыўна-метадычная дакументацыя 
галіны вызначае наступныя паняцці, звязаныя з прыватнымі архівамі:  

фонды асабістага паходжання – ужываецца для адрознення фондаў 
юрыдычных (установаў і арганізацый) і фізічных асоб, абазначае ўсю 
сукупнасць фондаў, сфарміраваных з дакументаў архіваў прыватнай асобы, 
сям’і, рода, у залежнасці ад чаго адрозніваюць: асабісты фонд – фонд 
сфарміраваны з дакументальнай спадчыны адной асобы; сямейны фонд – 
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дакументы сям’і да трох пакаленняў; фамільны фонд – фонд, што ўключае 
дакументы прадстаўнікоў рода (больш за тры пакаленні).  

У архівазнаўстве суседніх краін, у склад архіўных фондаў якіх таксама 
ўвайшлі падобныя зборы, нярэдка часткі тых, якія захоўваюцца ў Рэспубліцы 
Беларусь, прыменяецца наступная тэрміналогія.  

Расія:  
 поместно-вотчинные архивы – у адносінах да архіваў феадалаў, што 

фарміраваліся з XVI ст. 
 помещичьи архивы – пераважна архівы, што фарміраваліся ў ХІХ ст. 

пры панскіх сядзібах.  
Украіна:  
 фамільні архіві – архівы некалькіх пародненых сем’яў/родаў 

палітычнай, ваеннай, эканамічнай, культурнай эліты, час узнікнення якіх 
адносіцца да перыяда ВКЛ і Рэчы Паспалітай, з дакументамі прыватна-
прававога, гаспадарча-эканамічнага, статыстычна-апісальнага, палітычнага, 
асабістага і інш. характара;  

 магнастське родові (магнатське, родові) архіві – архівы, што 
складаюцца пераважна з дакументаў аднаго рода прадстаўнікоў пануючага 
саслоўя перыяду ВКЛ і Рэчы Паспалітай;  

 маєтковий архів – архіў землеўладальніка з дакументацыяй па 
кіраванню маёнткамі, у літаратуры 20 – 30-х гг. ХХ ст. часта ўжываецца пад 
сінонімам “поміщицький архів”. 

Польшча:  
 archiwa podworskie – архівы, створаныя пры родавых і сямейных 

гнёздах прадстаўнікоў прывіліяваных саслоўяў ВКЛ і Рэчы Паспалітай, 
арыстакратыі перыяду Расійскай імперыі, землеўласнікаў перыяду другой 
Рэчы Паспалітай, складаліся з прыватнай маёмасна-прававой, гаспадарчай, 
службовай, асабістай, сямейнай дакументацыі; паняцце часцей 
выкарыстоўвалася ў да- і пасляваенным польскім архівазнаўстве, пазней 
было выцеснена тэрмінам “archiwa rodzinno-majątkowe”, аднак паняцце 
“archiwa podworskie” больш блізкае да тэрміна ў беларускім архівазнаўстве 
“сядзібныя архівы”;  

 archiwa rodzinno-majątkowe (бел. – сямейна-маёнткавы архіў) – 
больш позні варыянт паняцця “archiwa podworskie”, аднак па сэнсу бліжэй да 
тэрміна ў беларускім архівазнаўстве “родавыя/фамільныя архівы”; 

 archiwa majątkowe (бел. маёнткавы архіў) – сінонім тэрмінаў 
“archiwa podworskie”, “archiwa rodzinno-majątkowe”; 

 archiwa magnackie – від архіваў “rodzinno-majątkowych”, якія 
створаны прадстаўнікамі магнацкіх родаў Рэчы Паспалітай.  

Германiя:  
Gutsarchiv – архіў дакументаў, што адносяцца да прыватных зямельных 

уладанняў.  
У цэлым можна адзначыць, што існуючы набор тэрмінаў пакуль не 

ахоплівае ўсёй фактычнай разнастайнасці архіваў, што мелі месца ў гісторыі. 
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Адсутнасць уласных “найменняў” шэрагу аб’ектаў, а таксама некаторая 
ўзаемазамяняльнасць, неканкрэтнасць вызначэнняў – праява незавершанасці 
яшчэ эмперычнага этапа даследавання праблемы. У айчынным (ды і 
замежным) архівазнаўстве пакуль адсутнічае навукова-абгрунтаваная 
класіфікацыя прыватных архіваў, а гэта – аснова для тэрміналогіі. 
Распрацоўка яе – прыярытэтная задача развіцця дадзенай вобласці 
архівазнаўства на бягучым этапе.  

 
6. Класіфікацыя. Месца родавых архіваў Беларусі 

дарэвалюцыйнага перыяду ў сістэме архіваў дзяржавы. Значэнне і 
спецыфіку асобнага архіва ці іх групы, яго месца сярод іншых немагчыма 
поўна зразумець без уяўлення агульнай сістэмы архіўных збораў краіны і 
працэсаў арганізацыі архіўнай справы на пэўным этапе гісторыі развіцця 
грамадства. Найбуйнейшыя родавыя архівы пачалі фарміравацца на Беларусі 
ў перыяд Вялікага княства Літоўскага. Архівы, якія ствараліся ва ўказаны 
перыяд гістарычнага развіцця беларускай дзяржавы можна падзяліць на 
дзяржаўныя, грамадскія, карпаратыўныя і прыватныя архівы або архівы 
асабістага паходжання (згодна прыкметы “тып архіваўтваральніка”)1. 
Дзяржаўныя архівы павінны былі назапашваць дакументацыю дзяржавы, 
органаў і ўстаноў, што яе ўвасабляюць – дакументацыю, якая датычылася 
інтарэсаў усяго народа, што пражываў на пэўнай тэрыторыі. Грамадскія і 
капаратыўныя архівы – дакументацыю, што адносіцца да інтарэсаў асобных 
груп людзей, аб’яднаных агульнымі мэтамі дзейнасці ці прыкметай 
прыналежнасці да пэўнай групы, г. зн. – дакументацыю грамадскай 
супольнасці краіны. Архівы ж асабістага паходжання ці прыватныя 
ствараліся ў выніку жыцця і дзейнасці прыватных асоб або груп прыватных 
асоб, аб’яднаных “па прыкмеце роднасных, кроўных сувязей – сямей, родаў – 
і служылі, перш за ўсё, для забеспячэння інтарэсаў прыватнай асобы, сям’і, 
рода. Сярод апошніх адрозніваюцца архівы сямейныя і родавыя.  

 
Адносна базавых аспектаў класіфікацыі уласна архіваў асабістага 

паходжання можна адзначыць наступнае. Любы падобны архіў мае ў сваім 
складзе некалькі агульных груп дакументаў, што заканамерна ствараюцца ў 
выніку дакументавання асноўных працэсаў існавання дадзенага тыпа 

                                                 
1 Пад дзяржаўнымі архівамі тут трэба разумець архівы, створаныя ў выніку дзейнасці цэнтральных і 

мясцовых органаў дзяржаўнай улады (напрыклад – архівы канцылярыі вялікага князя літоўскага, Галоўнага 
трыбунала ВКЛ, гродскіх, падкаморскіх і інш. судоў і г. д.).  

Да архіваў грамадскіх належыць аднесці архівы аб’яднанняў, створаных грамадзянамі ці 
ўраджэнцамі краіны ў агульнаграмадскіх інтарэсах для вырашэння актуальных праблем, што паўстаюць у 
грамадстве ў цэлым ці ў яго асобных сферах – палітычнай, культурнай і інш. (напрыклад – архівы 
палітычных партый, канфедэрацый, дабрачынных арганізацый). 

Да карпаратыўных архіваў згодна дадзенай тыпалогіі адносяцца архівы, створаныя ў выніку 
дзейнасці трывалых грамадскіх структур, члены якіх аб’яднаныя па пэўнай агульнай прыкмеце – рэлігійнай, 
нацыянальнай, тэрытарыяльнай, вытворча-прафесійнай, што валодалі пэўнымі правамі на самакіраванне, у 
тым ліку судовай уладай у межах сваёй супольнасці і прызначаліся для абароны інтарэсаў выключна членаў 
дадзенай структуры (напрыклад – архівы рэлігійных арганізацый праваслаўнай, каталіцкай, пратэстанцкай 
канфесій; архівы татарскіх, яўрэйскіх і інш. нацыянальных абшчын, архівы магістратаў, цэхавыя архівы). 
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архіваўтваральніка (жыцця і дзейнасці фактычна любой чалавечай асобы пры 
ўмове яе жыцця ў соцыуме), а менавіта:  

сфера духоўнага жыцця (унутраны свет чалавека – мінімальная па 
ступені дакументавання); 

сфера асабістага жыцця (сям’я, сваякі, сябры, калегі, ворагі і адносіны з 
імі); 

сфера грамадскага служэння (службовая або творчая, палітычная, 
грамадская дзейнасць); 

сфера кіравання крыніцамі матэрыяльнага дабрабыту (максімальная па 
ступені дакументавання, акрамя архіваў асабістага паходжання савецкага 
перыяда гісторыі Беларусі). 

Вырашальны фактар, які ўплывае на канкрэтныя асаблівасці складу 
дакументаў, што ствараюцца ў кожнай са сфер і можа выступаць асновай для 
падзелу архіваў на віды – “якасць” асобы архіваўтваральніка, і, у 
прыватнасці, яго сацыяльны статус і род заняткаў1. Менавіта Ён – 
архіваўтваральнік – задае архіву ўсе іншыя ўласцівасці, уплывае на яго склад, 
месца захоўвання і інш. Напрыклад, згодна сацыяльнага статусу 
архіваўтваральніка (адпаведна сацыяльна-прававога падзелу грамадства ў 
пэўны гістарычны перыяд), можна адрозніць магнацкія, шляхецкія архівы, 
мяшчанскія і інш. Істотны ўплыў на склад дакументаў архіва аказваў і род 
заняткаў (функцыі) чалавека: архівы палітычнага, творчага дзеяча, 
землеўладальніка і інш. Кожны з такіх архіваў сапраўды будзе мець пэўныя 
віды дакументаў, уласцівых толькі яму2. 

Такім чынам, вырашальнае значэнне для распрацоўкі класіфікацыі 
прыватных архіваў мае схема сацыяльнай і прафесіянальнай структуры 
грамадства на кожным з перыядаў яго развіцця, бо відавочна, што становішча 
ў грамадстве і функцыі, што выконваюцца асобай – ключавы фактар, які 
ўплывае на склад архіва асабістага паходжання і адпаведна на якасныя 
адрозненні паміж імі3. 
                                                 
1 Дамінаванне ў складзе таго або іншага архіва разглядаемага тыпу адной з груп дакументаў стала падставай 
для трактавання некаторымі даследчыкамі такога архіва як асобнага віда (напр. “маёнткавыя архівы”), што 
не зусім апраўдана. Таксама не зусім абгрунтаванай падаецца прывязка ў тэрміналогіі (класіфікацыі) да 
месца фарміравання архіва (напр. “сядзібныя архівы”) і інш. другасных прыкмет. 
2 У літаратуры прадмета ўжо маюцца прыклады вылучэння асобных відаў архіваў згодна прыкметы 
сацыяльнага статусу архіваўтваральніка – гэта магнацкія архівы: Syta Krzysztof, Archiwa magnackie w XVIII 
wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej. Toruń, 2010, S. 10 – 11. Гэта даволі абгрунтаваны падыход, 
паколькі архівы магнатэрыяі Рэчы Паспалітай, як найбольш заможнай і ўплывовай сацыяльнай групы 
сапраўды адрозніваліся і якасна, і колькасна ад архіваў прадстаўнікоў іншых груп прывіліяванага саслоўя, 
напрыклад шляхецкіх архіваў. Адзіная ўмова пры гэтым – дэтальнае вызначэнне крытэрыяў прыналежнасці 
да той ці іншай сацыяльнай групы (пытанне: каго можна аднесці да магнатаў?). К. Сыта засноўваецца на 
крытэрыях “магнацкасці”, вызначаных польскім даследчыкам Адамам Керстэнам: маёмасць, сваяцкія сувязі 
с высокопастаўленымі асобамі, адукацыя, наяўнасць рэзідэнцыі, займанне дзяржаўных пасад: A.Kersten, 
Magnateria polska jako warstwa społeczna // XI Powszechny Zjazd Historzków Polskich w Toruniu, Toriń, 1974, S. 
8 – 12, цыт. па: Syta Krzysztof, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej. 
Toruń, 2010, S. 10 – 11. 
3 З другога боку, разгледжаны падзел на аснове прыкметы становішча ў грамадстве (сацыяльнага статусу) і 
функцый мае пэўныя абмежаванні. У шэрагу выпадкаў архіваў, якія фарміруюцца працяглы перыяд часу, 
вызначэнне прыналежнасці да канкрэтнага віда немагчымае, паколькі такія архівы не з’яўляюцца 
аднароднымі, сацыяльны статус архіваўтваральніка на працягу часу мог змяняцца (род мог быць спачатку 
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Важнейшай прыкметай далейшага падзелу архіваў (на разнавіднасці) 
выступае працягласць фарміравання, згодна з якой у межах кожнага віда 
архіваў можна вылучыць: 

асабісты – архіў сфарміраваны з дакументаў, што ўзніклі ў выніку 
жыцця і дзейнасці адной асобай; 

сямейны – архіў сфарміраваны з дакументаў, што ўзніклі ў выніку 
жыцця і дзейнасці адной сям’і (родныя і сваякі да трох (чатырох?) 
пакаленняў, якія могуць жыць у адзін час: дзяды (прадзяды)-бацькі-дзеці-
ўнукі (праўнукі)); 

архіў асобнай лініі, галіны роду; 
родавы – архіў сфарміраваны з дакументаў, што ўзніклі ў выніку 

жыцця і дзейнасці аднаго рода (родныя і сваякі больш трох (чатырох?) 
пакаленняў)1. 

Паміж сабой, указаныя архівы адрозніваюцца перш за ўсе аб’ёмам 
(колькасна), прадвызначаным працягласцю іх фарміравання. Аднак, па-
сутнасці кожны з іх, у прадстаўленай вышэй паслядоўнасці – гэта этап аднаго 
працэсу (асабістыя архівы фарміруюць сямейныя, сямейныя – родавыя). 

 
 

ІІ. Гістарыяграфія і крыніцы 
 

1. Польская гістарыяграфія тэмы. Дакументальныя зборы, 
створаныя асобай, сям’ёй, родам згодна тэрміналогіі сучаснага айчыннага 
архівазнаўства трактуюцца як архівы асабістага паходжання. У параўнанні з 
архівамі дзяржаўных органаў або іншых арганізаваных структур (вытворчых, 
грамадскіх) яны ўяўляюць сабой каштоўнейшы комплекс гістарычных 
крыніц, безальтэрнатыўны іншым. На старонках дакументаў прыватнага 
архіва адлюстроўваюцца тыя бакі жыцця, характару асобы, якія не ўласцівыя 
афіцыйнай дакументацыі. Больш таго, архівы, што фарміруюцца не адным 
пакаленнем стваральнікаў даюць магчымасць даследчыку назіраць такую 
важнейшую ў гісторыі чалавецтва з’яву як сям’я і род, прасачыць іх ролю ў 
развіцці грамадства. Уяўляючы сабой форму свядомага мэтанакіраванага 
зберажэння дакументальнай памяці роду такія зборы выступаюць 
унікальным феноменам чалавечай культуры, часткай сацыяльнай памяці 
канкрэтнага грамадства.  

Перыяды Рэчы Паспалітай, Расійскай Імперыі ў гісторыі Беларусі былі 
найбольш спрыяльнымі для фарміравання архіваў вышэйадзначанага тыпу, і, 
у прыватнасці, родавых архіваў. Існаванне прыватнай уласнасці на зямлю, 
спадчыннага права на яе і на сацыяльны статус, дастатковая стабільнасць 

                                                                                                                                                             
шляхецкім, пазней магнацкім), характар заняткаў асобных прадстаўнікоў роду, сям’і быў розны. Відавочна, 
што ўказаныя прыкметы больш прымяняльныя да архіваў з аднародным складам і непрацяглым перыядам 
фарміравання. У адваротным выпадку ўжыванне таго або іншага наймення (мяшчанскі, шляхецкі і інш.) 
мусіць трактавацца як пазначэнне толькі дамінуючай групы матэрыялаў у ім, але не будзе усеахопным. 
1 Украінскі даследчык Г.У. Папакін выдзяляе яшчэ адзін узровень архіваў – фамільны (гл. вышэй), як архіў 
што уключае архівы некалькіх родаў, што даволі спрэчна.  
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дзяржаўнага ладу, высокая прававая культура, кланавасць уладных структур 
– гэта тыя важнейшыя фактары, што вымушалі прадстаўнікоў саслоўя 
землеўладальнікаў імкнуцца да зберажэння дакументальных падцверджанняў 
на свае маёмасныя і сацыяльныя правы, сведчанняў дзяржаўных заслуг 
прадстаўнікоў роду. Немалаважнай мэтай было таксама выхаванне ў новага 
пакалення гонару за сваё паходжанне, за славутых продкаў – фарміраванне 
гістарычнай памяці роду. Ва ўказаны перыяд на тэрыторыі Беларусі былі 
створаны дзесяткі архіваў асабістага паходжання. Буйнейшыя з іх: архіў 
Нясвіжскай ардынацыі князеў Радзівілаў, архіў Сапег у Дзярэчыне, архіў 
Хадкевічаў у Млынаве, архіў князёў Сангушак у Славуце, архіў 
Чартарыйскіх у Сяняве і інш.  

Шматлікія войны, змены дзяржаўнай прыналежнасці, сацыяльныя 
катаклізмы сталі прычынай перамяшчэння большай часткі азначаных збораў 
за межы Беларусі, прывялі да беззваротных страт дакументаў і цэлых архіваў 
(напрыклад архіў роду Пацаў). На цяперашні час у складзе Нацыянальнага 
архіўнага фонда Рэспублікі Беларусь захоўваецца ўсяго 16 фондаў асабістага 
паходжання... Вялікая культурная і навуковая каштоўнасць збораў дадзенага 
тыпу вымушае да акумуляцыі звестак аб іх гісторыі, сучасным стане і 
месцазнаходжанні, а таксама да тэарэтычнага асэнсавання пытання ў межах 
архівазнаўства. 

Нажаль, да цяперашняга часу у айчыннай гістарыяграфіі азначаная 
праблема не атрымала належнага комплекснага вывучэння. Дадзены артыкул 
– спроба яе пастаноўкі, а таксама абагульнення і сістэматызацыі ведаў па 
тэме, накопленых польскай гістарычнай навукай і архівазнаўствам. 

Стан даследавання праблемы. Архівы асабістага паходжання 
пануючага саслоўя Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай з’яўляюцца 
аб’ектам увагі даследчыкаў адразу некалькіх краін, пераважна – спадкаемцаў 
указанага дзяржаўнага ўтварэння – Беларусі, Украіны, Літвы, Польшчы. 
Пэўныя аспекты тэмы разглядаліся ў расійскай гістарыяграфіі. Аднак 
найбольш актыўна і грунтоўна тэма распрацоўвалася ў польскай гістарычнай 
навуцы і архівазнаўстве. 

Польскую гістарыяграфію тэмы можна падзяліць на наступныя 
перыяды: 

1) ХІХ – пач. ХХ стст.; 
2) міжваенны перыяд (1921 – 1939 гг.); 
3) пасляваенны (савецкі) перыяд (другая палова 1940-х – канец 1980-х 
гг.); 
4) перыяд кан. 1980-х – 2010 гг. 
ХІХ – пач. ХХ стст. тут характарызуецца як перыяд першых спроб 

азнаямлення навуковай грамадскасці з такім тыпам дакументальных збораў 
як прыватны архіў таго або іншага роду. Рознымі шляхамі (дазвол на прамы 
доступ да архіва з навуковымі мэтамі, выдача актаў у часовае карыстанне, 
праца на пасадзе архівіста, набыццё дакументаў) даследчыкі атрымліваюць 
уяўленне пра склад і каштоўнасць архіваў (I. Анацэвіч, Ю. Нямцэвіч, 
Я. Лелявель, А. Чартарыйскі, І. Даніловіч, Т. Дзялынскі, М. Маліноўскі і інш. 
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аб архіве Радзівілаў з Нясвіжа). Першапачаткова вынікі іх працы знаходзілі 
выйсце ў археаграфічнай форме. Ужо ў 20-я – 30-я гг. ХІХ ст. у навуковы 
зварот уводзяцца першыя дакументы па гісторыі ВКЛ, запазычаныя з 
прыватных збораў былой кіруючай эліты гэтай дзяржавы. Гэта публікацыя 13 
дакументаў пераважна звязаных з дзейнасцю Жыгімонта Аўгуста, Барбары 
Радзівіл, Мікалая Радзівіла “Рудога”, Мікалая Радзівіла “Чорнага” са збораў 
графа Т. Дзялынскага ў Курніку [23]1; публікацыя М. Балінскім крыніц аб 
жыцці і дзейнасці Барбары Радзівіл [8]2 і інш. Аднак паступова з’яўляюцца і 
даследаванні, заснаваныя на матэрыялах прыватных збораў, родавых архіваў, 
напрыклад працы Эдварда Катлубая, Уладыслава Сыракомлі, Мікалая 
Маліноўскага і інш. [35; 36; 39; 71; 72]3  

У другой палове стагоддзя археаграфічная дзейнасць у азначанай 
сферы набывае больш аб’ёмныя формы. Публікуюцца цэлыя зборнікі, 
складзеныя выключна з дакументаў прыватных архіваў, якія павінны былі 
заявіць аб багацці гэтых збораў, умацаваць аўтарытэт іх уладальнікаў і, 
магчыма, стаць альтэрнатыўнай крыніцай для патрыятычна настроеных 
гісторыкаў у палеміцы з носьбітамі афіцыйных поглядаў расійскай улады на 
гісторыю “Заходняй Русі”(архіў Радзівілаў [5; 34]4, архіў Сапег [6]5).  

З апошняй чвэрці ХІХ ст. даследаванні тэмы ўпершыню набываюць 
архівазнаўчыя расы: архівы пачынаюць разглядацца не толькі як рэсурс 
гістарычнай навукі, але і як самастойны аб’ект даследавання. 
Прадпрымаюцца спробы падрыхтоўкі абагульняючых статыстычных 
даведнікаў па архіўных і бібліятэчных зборах на тэрыторыі Польшчы і 
Заходніх губерній Расійскай імперыі [61]6. Друкуюцца каталогі асобных 

                                                 
1 Dziennik Warszawski, 1827 r., №№ 20 (S. 77 – 81), 21 (S. 179 – 185), 22 (S. 284 – 290), 23 (?), 24 (S. 179 – 
181), 25 (S. 266. – 270), 26 (S. 84 – 86), 27 (S. 177 – 182), 28 (S. 273 – 278), 30 (S. 166 – 175), 31 (S. 257 – 263). 
2 Baliński, M. Pamiętniki o królowej Barbarze, żonie Zygmunta Augusta: w 2 t. / M. Baliński. – Warszawa, 1837. – 
T. 1. – 212 s. 
3 Kotłubaj, E. Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich / E. Kotłubaj. – Wilno, 1857. – 602 s.;  
Kotlubaj, E. Zycie Janusza Radziwilla / E. Kotlubaj. – Wilno, Witebsk, 1859. – 345 s.;  
Syrokomla, W. Wędrówki po moich niegdyś okolicach: wspomnienia, studia historyczne i obyczajowe / W. 
Syrokomla. – Wilno: J. Zawadzki, 1853. – 248 s.;  
Syrokomla, W. Zamek w Nieświeżu / W. Syrokomla // Tygodnik ilustrowany. – 1862. – T. 5, № 143. – S. 246–249; 
Malinowski, M. Losy fortuny Radziwiłłowskiej (ustęp od r. 1764 do 1804) / M. Malinowski // Kółko domowe. – 
1866. – T. 6. – S. 19–23;  
Jelski, A. Neuburgskie dobra na Litwie / A. Jelski // Słown. geograf. Król. Polsk. i in. krajów słowiań: w 16 t.; pod 
red. F. Sulimierskiego [i in.]. – Warszawa, 1886. – T. 7. – S. 7–8.;  
Iwaszkiewicz, J. Z dziejów wielkiej fortuny / J. Iwaszkiewicz // Biblioteka Warszawska. – 1911. – T. 4. – S. 479–
501. 
4 Archiwum domu Radziwiłłów: Listy ks. M.K. Radziwiłła Sierotki, Jana Zamoyskiego, Lwa Sapiehy / oprac.: 
M. Bohusz-Szyszko, A. Sokołowski. – Kraków, nakł. księcia Antoniego Raziwiłła, 1885. – XXIV, 295 s.; 
Korespondencya księcia Karola Stanisława Radziwiłła wojewody wileńskiego „Panie Kochanku”: 1744–1790 (z 
arch. w Wierkach) / wyd.: Cz. Jankowski. – Kraków: G. Gebethner, 1898. – 315 s. 
5 Archiwum domu Sapiehów / oprac. A. Prochaska. – Lwów: nakład rodziny, 1892. – Т. 1: Listy z lat 1575 – 1606. 
– XXXV, 577 s. 
6 Radziszewski, F. Wiadomość historyko-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i 
prywatnych / F. Radziszewski. – Kraków: Druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1875.– 128 s. 
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архіваў (архіў Сангушкаў у Славуце [25]1). На пачатку ХХ ст. выходзяць 
першыя артыкулы-справаздачы аўтарытэтных даследчыкаў, пераважна 
прафесійна звязаных з архіўнай, бібліятэчнай ці музейнай сферай, аб выніках 
працы ў прыватных архівах, аб іх гісторыі, складзе, навуковай і культурнай 
каштоўнасці, значэнні для грамадства (артыкулы Станіслава Пташыцкага, 
Эўгеніюша Барвінскага аб архіве Радзівілаў у Нясвіжы [57; 15]2). У сваёй 
археаграфічнай дзейнасці даследчыкі пачынаюць арыентавацца на выданне 
найбольш важных крыніц па гісторыі дзяржавы (праект Ст. Пташыцкага па 
выданні актаў уній ВКЛ і Польшчы, попіса войска ВКЛ 1567 г., невядомага 
варыянта “Хронікі” М. Стрыйкоўскага з архіва Нясвіжскай ардынацыі 
Радзівілаў).  

Вынікам дадзенага перыяду ў распрацоўцы тэмы стала фарміраванне ў 
свядомасці навукоўцаў трывалага пераканання аб выключнай важнасці 
прыватных архіваў для гістарычных даследаванняў. Ва ўмовах, калі 
буйнейшыя комплексы дакументаў дзяржаўных устаноў Рэчы Паспалітай 
аказаліся вывезенымі краінамі-заваёўнікамі (метрыка ВКЛ, канфесійныя 
архівы) або сканцэнтраванымі ў хоць і ў мясцовых дэпазітарыях, але 
фактычна недаступных даследчыкам (актавыя кнігі судовых устаноў), 
прыватныя зборы сталі ледзь не адзінай магчымай базай для развіцця 
гістарычнай навукі ў гэтым рэгіёне. Акрамя таго, паколькі высветлілася, што 
ў складзе многіх прыватных архіваў адклаліся дакументы не толькі родавага, 
але і агульнадзяржаўнага значэння, то як іх ўладальнікі, так і грамадства 
пачынаюць усведамляць іх асаблівую, агульнанацыянальную – “публічную” 
вартасць. 

Міжваенны перыяд (1921 – 1939 гг.). Дадзены перыяд адзначыўся 
першымі спробамі пастаноўкі праблемы прыватных родавых архіваў на 
навуковым узроўні, пачаткам яе распрацоўкі з архівазнаўчых пазіцый, 
першымі спробамі выхаду з эмперычнага на тэарэтычны ўзровень 
асэнсавання праблемы. У гэты час ствараецца польская дзяржаўная архіўная 
служба, фарміруецца сетка дзяржаўных архіваў, вядзецца актыўная праца па 
фарміраванні дзяржаўнага архіўнага фонда, пошуку, зборы і захаванні 
архіўнай спадчыны. Прыватныя архівы таксама трапляюць у поле ўвагі і 
зацікаўленняў дзяржаўных структур. Ім даецца дэрэктыўная ўстаноўка браць 
пад нагляд і аказваць усю магчымую дапамогу уладальнікам прыватных 
збораў у выпадку іх звароту (дэкрэт ад 7 лютага 1919 г., артыкул 17). Акрамя 
таго, пачынаюць функцыянаваць нацыянальныя навукова-даследчыя і 
адукацыйныя цэнтры, што стварае ўмовы для сістэматычнага развіцця як 
гістарычнай навукі, так і польскай навукі аб архівах. Асноўнай пляцоўкай 
для публікацыі вынікаў архівазнаўчых даследаванняў у тым ліку прыватных 

                                                 
1 Gorczak, B. Katalog rękopisów archiwum XX. Sangószków w Sławucie ułożył i historię tegoż archiwum. Sławuta, 
1902. 
2 Ptaszycki, S. Gdzie się przechowywały i przechowują obecnie akta unii Litwy z Polską? / S. Ptaszycki // 
Kwartalnik historyczny. – 1902. – Rocznik 16, zeszyt 1. – S. 589–591;  
Barwiński E. Archiwum ks. Radziwiłłów w Niewświeżu. Rys jego historyi i sprawozdanie z poszukiwań / E. 
Barwiński // Archiwum Komisyi Historycznej PAU. – 1913. –T. 11: 1909–1913. – S. 1–10. 
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архіваў з гэтага часу і на многія дзесяцігоддзі наперад становіцца афіцыйнае 
перыядычнае выданне архіўнай галіны часопіс “Archeion”. 

У дадзены перыяд выразна аформіліся накірункі вывучэння тэмы, якія 
праявілія яшчэ ў папярэдні час: 1) статыстычны (збор і сістэматызацыя 
звестак аб існуючых зборах), 2) археаграфічны (навуковая публікацыя 
дакументаў архіваў). Разам з тым, выдзеліліся ў якасці самастойных і пачалі 
развівацца: 3) гістарычны (гісторыя канкрэтных збораў або іх складаючых 
частак), 4) тэарэтычны (пытанні вызначэння найбольш характэрных прыкмет 
дадзенага тыпу збораў і дэфініцыі з’явы, фактараў, што ўплываюць на іх 
фарміраванне, заканамернасцяў развіцця, прынцыпаў фондаўтварэння, 
распрацоўка тэрміналогіі), 5) метадычны (прыёмы практычнай апрацоўкі 
збораў – фандзіравання, унутранай арганізацыі фондаў, апісання і інш.); 6) 
крыніцазнаўчы (характарыстыка крыніцазнаўчай вартасці асобных відаў 
дакументаў са складу прыватных архіваў). 

Да прац статыстычнага характару, што ставілі мэту акумуляцыі звестак 
аб існуючых на тэрыторыі Польшчы, а таксама заходніх Беларусі і Украіны 
зборах, у тым ліку архіўных, адносяцца даследаванні Эдварда Хвалевіка [21]1 
і Караля Бучака [18; 19]2. Ім удалося сфарміраваць дадстаткова поўны спіс 
прыватных архіваў па стану на канец 1920-х гг., на навуковым узроўні 
ахарактарызаваць важнейшыя рысы кожнага аб’екта (праца К. Бучака 
грунтавалася на анкетаванні, структура анкеты ўлічвала пытанні 
месцазнаходжання, статуса збора, складу, класіфікацыі дакументаў, умоваў 
доступу і інш.).  

Першую ў гістарыяграфіі спробу пастаноўкі праблемы прыватных 
архіваў на навуковым узроўні прадпрыняла Ганна Палячкоўна, чым 
запачаткавала развіццё тэарэтычнага і метадычнага напрамкаў развіцця тэмы 
[54]3. Аўтар узняла пытанне фармулёўкі дыфініцыі такой з’явы, як прыватны 
архіў магнацкай сям’і (увяла ва ўжытак выраз “панскі архіў”, польск. – 
“archiwum pański”); разглядала розніцу паміж паняццямі прыватныя 
“калекцыя”, “збор” і “архіў” (атаясамлівала іх); прапанавала методыку 
апрацоўкі фондаў магнацкіх архіваў, якую грунтавала на прыкмеце сваяцкіх 
сувязяў, што злучалі стваральнікаў архіва.  

На высокім навуковым узроўні у дадзены перыяд развіваўся 
гістарычны напрамак даследаванняў, што тлумачыцца наяўнасцю 

                                                 
1 Chwalewik, E. Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory: w 2 t. / E. Chwalewik. – 
Warszawa: Wyd. J. Mortkowicza, Tow. wyd., 1926–1927. – T. 1: A–N. – 40 s.;  
Chwalewik, E. Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory: w 2 t. / E. Chwalewik. – 
Warszawa: Wyd. J. Mortkowicza, Tow. wyd., 1926–1927. – T. 2: N–Ż. – 559 s. 
2 Buczek, K. Archiwa polskie / K. Buczek // Nauka Polska. Materyały do spisu instytucyj i towarzystw naukowych 
w Polsce / Kasa im. Mianowskiego instyt. popier. pol. twórczoś. nauk. – Warszawa: Druk i Litt. J. Gotty, 1927. – T. 
7. – S. 1–97;  
Buczek, K. Archiwa polskie / K. Buczek // Nauka Polska. Materyały do spisu instytucyj i towarzystw naukowych w 
Polsce. Suplement do T. 7 / Kasa im. Mianowskiego instyt. popier. pol. twórczoś. nauk. – Warszawa: Druk i Litt. J. 
Gotty, 1930. –T. 12. – S. 1–85. 
3 Polaczkówna, H. Uwagi o porządkowaniu prywatnych archiwów familijnych // H. Polaczkówna / Archeion, t. 16, 
1937 – 1938, S. 1 – 20.  
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напрацовак, накопленых у папярэдні перыяд. Спецыяльнаму вывучэнню 
была падвержана гісторыя архіваў такіх родаў, як Радзівілы і Чартарыйскія. 
Першым свае працы прысвяцілі даследчыкі Ст. Пташыцкі, Т. Вежбоўскі, 
Ст. Кутжэба, Ул. Семковіч, Я. Якубоўскі [58, s. 212 – 213, 226 – 227; 38, s. 
447; 82, s. 227–246; 28; 37, s. XVII–XXVII]1. Найбольш грунтоўнымі былі 
даследванні трох апошніх аўтараў аб комплексе дзяржаўных актаў ВКЛ у 
складзе архіваў Радзівілаў. Да 1990-х гг. яны з’яўляліся асноўнымі ў 
гістарыяграфіі па дадзенаму пытанню. Праца К. Бучака аб архівах 
Чартарыйскіх, а таксама Сяняўскіх стала першай і да нядаўняга часу адзінай 
у гістарыяграфіі апублікаванай манаграфіяй, прысвечанай архівам асобнага 
роду. Каштоўнасць яе і ў тым, што яна ўтрымлівала нарыс па гісторыі 
польскай прыватнай архівістыкі з XVI ст. [20]2 Гістарычныя аспекты 
унутранай арганізацыі прыватных архіваў, а таксама магчымасці 
рэканструкцыі іх складу на аснове захаваных інструкцый разглядаліся 
К. Тышкоўскім, працу якога таксама можна аднесці да гістарыяграфіі архіваў 
як Радзівілаў, так і Чартарыйскіх [80]3. 

Малыя формы публікацыі ў гэты перыяд асвяцілі гісторыю: архіва 
Тарноўскіх (малодшай лініі) у Дзікове пад Сандамірам за перыяд ад 1522 г. 
да пач. Другой Сусветнай вайны (Міхал Марчак) [41]4; архіва Панятоўскіх у 
Яблонне (Тадэвуш Манькоўскі [40]5).  

Археаграфічны накірунак распрацоўкі праблемы быў азнаменаваны 
грунтоўна публікацыяй найкаштоўнейшага комплексу крыніц са складу 
прыватнага архіва – 27 актаў уній ВКЛ і Польшчы, якую прадпрынялі 
Ст. Кутжэба і Ул. Семковіч [37]6. 

Указаную вышэй працу часткова можна аднесці яшчэ да аднаго 
накірунку ў вывучэнні тэмы – крыніцазнаўчага – даследаванняў, якія 
раскрываюць крыніцазнаўчую вартасць асобных відаў дакументаў са складу 
прыватных архіваў, у дадзеным выпадку – актаў уній. Пэўныя 
крыніцазнаўчыя рысы мае і ўжо згаданы артыкул Т. Манькоўскага аб архіве 
ў Яблонне, у складзе якога знаходзіліся і дакументы роду Панятоўскіх, у тым 
ліку – апошняга манарха Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста [40]7. Больш 

                                                 
1 Ptaszycki, St. Encyklopedia nauk pomocniczych historji i literatuty polskiej. Lublin, 1922, Cz.1, wyd.2, S. 212 – 
213, 226 – 227;  
Kutrzeba, St. Historia źródeł dawnego prawa polskiego. Lwów-Warszawa-Kraków, 1926, T.II, Cz.II, S. 447; 
Wierzbowski, Т. Vademecum. Padręcznik dla studiów archiwalnych / T. Wierzbowski, K. Tyszkowski, 
B.Włodarski. – 2-e wyd. – Lwów-Warszawa: NP, 1926. – S. 227 – 246;  
Jakubowski, J. Archiwum Państwowe W. X. Litewskiego i jego losy / J. Jakubowski // Archeion.– 1931. – T. 9. – S. 
1–18;  
Kutrzeba St., Semkowicz Wł. Akta unii Polski z Litwą 1385 – 1791. Kraków, 1932, Przedmowa S. XVII – XXVII. 
2 Buczek, K. Z dziejów polskiej archiwistyki prywatnej. Archiwa XX. Czartaryskich. Kraków, 1938.  
3 Tyszkowski, K. Z dziejów polskiej archiwistyki prywatnej. Instrukcja archiwalna z XVIII w. / K. Tyszkowski // 
Archeion. – 1935. – T. 13. – S. 71–82. 
4 Marczak, M. Zbiory archiwalne Tarnowskich w Dzikowie // Archeion, T. 16, 1938 – 1939, S. 21 – 38. 
5 Mańkowski, T. Archiwum w Jabłonnie // Archeion, T. 4, 1928, S. 91 – 97. 
6 Kutrzeba, S. Akta unii Polski z Litwą 1385–1791 / S. Kutrzeba, W. Semkowicz. – Kraków: Druk. UJ, 1932.–570 s. 
7 Mańkowski, T. Archiwum w Jabłonnie // Archeion, T. 4, 1928, S. 91 – 97. 
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выразна крыніцазнаўчы накірунак даследаванняў афармляецца ў наступны 
перыяд. 

Ужо ў першыя гады пасляваеннага перыяду (другая палова 1940-х – 
канец 1980-х гг.) у выніку зменаў грамадска-палітычнага ладу Польшчы 
сфера фарміравання прыватных архіваў і сам аб’ект перажываюць 
кардынальныя і беззваротныя змены. Сельска-гаспадарчая рэформа, 
распачатая дэкрэтам Камітэту нацыянальнага вызвалення ад 6 верасня 1944 г. 
прывяла да ліквідацыі самой асновы, на якой маглі паўстаць архіўныя зборы 
такога тыпу – буйной прыватнай спадчыннай зямельнай уласнасці, а таксама 
да адзяржаўлівання рухомай маёмасці былых землеўласнікаў. У гэты час 
шматлікія архіўныя зборы панскіх маёнткаў, арыстакратычных рэзідэнцый 
патрапілі ў распараджэнне дзяржаўнай архіўнай службы Польшчы. Перад 
супрацоўнікамі яе ўстаноў востра стала патрэба іх апрацоўкі, пошуку 
найлепшых шляхоў упарадкавання і апісання. Тут трэба адзначыць, што калі 
ў папярэдні перыяд даследчыкамі такіх архіваў былі самі іх супрацоўнікі – 
прыватныя архівісты, гісторыкі, то зараз – пераважна супрацоўнікі 
дзяржаўных архіваў, на захоўванне ў якія перадаваліся ўказаныя зборы 
(пераважна Галоўны архіў старажытных актаў і Дзяржаўны архіў у Кракаве). 
У цэлым можна прызнаць, што вышэйадзначаныя падзеі – нацыяналізацыя 
прыватных збораў – актывізавалі даследаванні тэмы, стварылі ўмовы для іх 
сістэматычнасці, аднак – вырвалі іх з натуральнага асяроддзя, спынілі 
развіццё.  

Найбольш актыўна ў адзначаны перыяд развіваўся тэарэтычны бок 
даследаванняў. “Дзяржаўныя” архівісты у працэсе пошуку аптымальных 
падыходаў да апрацоўкі збораў (перш за ўсё – пры вызначэнні фондавай 
прыналежнасці дакументаў, іх класіфікацыі ўнутры фонда, рэканструкцыі 
слабазахаваных архіваў), мусілі глыбока аналізаваць гісторыю архіваў і іх 
стваральнікаў, вывучаць працэс фондаўтварэння і т.п. Наяўны ў іх 
распараджэнні багаты і разнастайны эмперычны матэрыял даваў шырокія 
магчымасці для параўнання і, адпаведна, выяўлення характэрных 
асаблівасцяў розных па віду прыватных збораў, распрацоўкі іх тыпалогіі. 
Найбольшы ўнёсак у распрацоўку тэарэтычных асноў праблемы зрабілі такія 
аўтары, як Пётр Банькоўскі [9]1, Эўгенія Бранская [17]2, Казімір Качмарчык 
[33]3, Браніслава Спыра [68]4, Барбара Смаленская і Тэрэза Зялінская [66; 
85]5.  

                                                 
1 Bańkowski, P. Porządkowanie archiwaliów prywatnych // Archeion, T. 19/20, 1951, S. 194 – 216.  
2 Brańska, E. Porządkowanie archiwów podworskich (projekt instrukcji i schemat układu akt) // Archeion, T. 22, 
1953, S. 30 – 37. 
3 Kaczmarczyk, K. Archiwa rodzinne, ich literatura i porządkowanie // Roczniki Historyczne, r. 23, 1957, S. 633 – 
645. 
4 Spyra, B. Spiecyfika śląskich archiwów podworsko-przemysłowych // Archeion, T. 62, 1975, S. 105 – 112. 
5 Smoleńska, B. Zielińska, T. Archiwalia prywatne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Archiwa 
magnackie) // Archeion, T. 38, 1962, S. 167 – 197.; Zielińska, T. Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy / T. Zielińska // 
Archeіon.–1978. – Т. 66. – S. 105–130. 
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У гэты час даследчыкамі вызначаецца найменне, што акрэслівала 
зборы дадзеныга тыпу. Першапачаткова да прыватных архіваў, 
сфарміраваных пры родавых цэнтрах (сядзібах, замках) некалькімі 
пакаленнямі землеўласнікаў, прымянялася назва “archiwa podworskie”, г.зн. 
архівы, створаныя пры маёнтках, дварах землеўласнікаў, дакладней – што 
засталіся пасля нацыяналізацыі маёнткаў). Аднак у 1960-я гг. ўзнікла паняцце 
“сямейна-маёнткавыя архівы” (увялі Барбара Смаленская і Тэрэза Зялінская 
[66]1). К канцу 1980-х гг. яно было ўспрынята большасцю навукоўцаў і 
замацавалася вучэбнай літаратурай [63, s. 111–112]2. 

Былі вызначаны некаторыя фактары, якія выступалі прычынай або 
садзейнічалі стварэнню дадзенага тыпу збораў. Сярод іх:  

імкненне да ўзвялічвання гонару, славы асобы, сям’і, роду (асаблівасць 
культуры “сармацкай” эпохі); захаванне прававых доказаў на маёнткі і іншую 
маёмасць; 

забеспячэнне доказаў разліку па дзяржаўных падатках, фундушах, 
пазыках (К. Качмарчык3) [33, s. 633]. 

Былі пазначаны ўмовы, якія ўплывалі на маштабы архіва, яго развіцце: 
стан маёмасці, тытулы і займаемыя пасады, амбіцыі стваральніка архіва 
(П. Банькоўскі, К. Качмарчык). Прызнавалася, што развіццё архіваў да 
сямейных і родавых было магчыма пераважна ва ўласнікаў буйной зямельнай 
маёмасці (Т. Зялінская4) [83].  

Даследчыкі акрэслілі асаблівасці складу і характэрныя рысы дадзенага 
тыпу архіваў: 

буйныя зборы такіх родаў як Радзівілы, Чартарыйскія, Сангушкі – 
характарызаваліся “як спецыяльныя, у сваім родзе дзяржаўныя архівы”, 
замкнутыя ў коле інтарэсаў вялікага пана, вяльможы і яго світы, “кліентаў” 
(К.Качмарчык [33, s. 642]5); 

маёмасна-прававыя і фінансавыя акты як аснова архіваў; 
другараднасць (“маргінальнасць”) у складзе архіва дакументаў, 

звязаных з дзяржаўнай дзейнасцю архіваўтваральніка (К. Качмарчык [33, s. 
633]6); 

колькасная перавага адміністрацыйна-гаспадарчай дакументацыі ў 
складзе архіваў найбольш заможных сямей і родаў, што было абумоўлена 
патрэбай выкарыстання шматлікага штату службовых асоб для кіравання 
разгалінаванай сістэмай маёнткаў, разам з тым азначаны азначаны від 

                                                 
1 Smoleńska, B. Zielińska, T. Archiwalia prywatne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Archiwa 
magnackie) // Archeion, T. 38, 1962, S. 167 – 197. 
2 Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A. Archiwistyka. Warszawa: PWN, 1989, S. 111 – 112. 
3 Kaczmarczyk, K. Archiwa rodzinne, ich literatura i porządkowanie // Roczniki Historyczne, r. 23, 1957, S. 633. 
4 Zielińska T. Archiwalia prywatne (pojęcie, zakres gromadzenia, metody opracowania) // Archeion, t. 51, 1971, S. 
71 – 88. 
5 Kaczmarczyk, K. Archiwa rodzinne, ich literatura i porządkowanie // Roczniki Historyczne, r. 23, 1957, S. 642. 
6 Kaczmarczyk, K. Archiwa rodzinne, ich literatura i porządkowanie // Roczniki Historyczne, r. 23, 1957, S. 633. 
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дакументаў у параўнанні з іншымі меў вузка абмежаванае ў часе значэнне 
(Г. Стэбэльска) [69]1; 

наяўнасць у складзе архіва, апрача спадчыны асобных архіватворцаў, 
пэўнага масіва дакументаў, што ўяўляюць сабой вынік жыцця і дзейнасці 
супольнасці, а менавіта – сям’і, роду, як групы кроўных сваякоў рознай 
ступені блізкасці і пакаленняў, часам больш звязаных прыналежнасцю да 
аднаго прозвішча і герба, чым блізкасцю крыві;  

наяўнасць трывалай прывязкі да пэўнай зямельнай уласнасці, маёнтку, 
“родавага гнязда”, што выразна праяўляецца на складзе архіва;  

у выпадку разгалінаванасці роду фарміраванне самастойных архіваў 
асобных яго галін у рэзідэнцыях-цэнтрах маёнткаў, якія знаходзяцца ва 
ўласнасці прадстаўнікоў дадзенай галіны (стварэнне новых сямейных ці 
родавых архіваў?) (Т. Зялінская [85, s. 127–128]2); 

Даследчыкамі прадпрымаліся спробы падзелу архіваў дадзенага тыпу 
на віды. У аснову гэтага падзелу клаліся якасці стваральнікаў прыватных 
архіваў:  

1) магнацкія архівы (архіўна-бібліятэчныя асяродкі); архівы (архіўна-
бібліятэчныя асяродкі) дробнай шляхты (П. Банькоўскі [9]3); 

2) сямейныя буйнамагнацкія, сярэде- і дробнашляхецкія архівы 
(Эўгенія Бранская [17]4); 

3) “падворскія” архівы (акты ўладальнікаў аднаго ці некалькіх 
фальваркаў) і магнацкія сямейны ці родавыя архівы (архівы ўладальнікаў 
буйных латыфундый, дзяржаўных і палітычных дзеячоў) (К.Качмарчык 
[33]5); 

4) дакументальная спадчына аднаго чалавека (польск. – spuściznа), 
сямейныя або родавыя архівы (польск. – archiwa rodzinne, rodowe), архіўныя 
зборы і калекцыі (польск. – zbiory i kolekcje archiwalne) (Т. Зялінская [83]6).  

Як адна з разнавіднасцяў прыватных архіваў прывіліяваных саслоўяў, 
не звязаных выключна з земскімі маёнткамі і асаблівасцямі фарміравання 
былі вылучаны архівы “падворскія” і “падворска”-прамысловыя шляхты 
Сілезіі (Браніслава Спыра [68]7). Гэта ўнесла пэныя карэктывы ў тэзіс аб 
выключнай ролі зямельнай уласнасці як базы для фарміравання сямейнага ці 
родавага архіва. 

                                                 
1 Stebelska, H. Typy akt majątkowych epoki feudalnej w archiwach podworskich // Archeion, T. 26, 1956, S. 152 – 
171.; Zieliń 
2 Zielińska, T. Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy / T. Zielińska // Archeіon.–1978. – Т. 66. – S. 127–128. 
3 Bańkowski, P. Porządkowanie archiwaliów prywatnych // Archeion, T. 19/20, 1951, S. 194 – 216.  
4 Brańska, E. Porządkowanie archiwów podworskich (projekt instrukcji i schemat układu akt) // Archeion, T. 22, 
1953, S. 30 – 37. 
5 Kaczmarczyk, K. Archiwa rodzinne, ich literatura i porządkowanie // Roczniki Historyczne, r. 23, 1957, S. 633 – 
645. 
6 Zielińska T. Archiwalia prywatne (pojęcie, zakres gromadzenia, metody opracowania) // Archeion, t. 51, 1971, S. 
71 – 88. 
7 Spyra, B. Spiecyfika śląskich archiwów podworsko-przemysłowych // Archeion, T. 62, 1975, S. 105 – 112. 
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У перыяд другой паловы 1940-х – канца 1980-х гг. польская 
гістарыяграфія значна ўзбагацілася працамі гістарычнага накірунку. 
Вывучэнню была падвергнута архіўная спадчына многіх родаў, у большасці 
выпадкаў – упершыню ў сваёй гісторыі. У гэты час з’явіліся артыкулы, 
прысвечаныя архіву Любамірскіх жэшоўскай лініі (Анжэй Мыцька) [47]1; 
жывецкаму архіву Камароўскіх, Веляпольскіх і Габсбургаў [60]2, архіву 
бельскай лініі роду Сулкоўскіх гербу Суліма [59]3 (Сафія Рончка); архівам і 
зборам магнацкіх родаў Браніцкіх з Вілянова, Астроўскіх з Уязду, 
Пшэздзецкіх з Варшавы, Радзівілаў, Тарноўскіх з Сухой ля Жыўца, 
Замойскіх, архівам Плятэраў з Антузова, Любамірскіх з Малой Вёскі, архівам 
Забелаў, Патоцкіх з Яблонны, Патоцкіх з Ланьцута (Барбара Смаленская і 
Тэрэза Зялінская) [66; 67]4; архівам Патоцкіх з Кжэшовіц (Анна 
Палярчыкова) [56]5; архіву Слушкаў гербу Астоя са складу Архіва Патоцкіх з 
Росі, архіву найвышэйшага гетмана ВКЛ Людвігу Канстанцыю Поцею гербу 
Вага са складу архіваў Патоцкіх з Росі і Радзыня (Чэслава Садкоўская) [64; 
65]6; архіву Хадкевічаў з Млынава ў складзе вавельскага аддзела 
Дзяржаўнага архіва ў Кракаве (Славаміра Пэлэшова) [53]7.  

Асобна варта адзначыць даследаванні, што прадпрымаліся адносна 
архіваў Радзівілаў – ардынатаў нясвіжскіх і іншых ліній. Архіўная спадчына 
гэтага роду захоўваецца адразу ў некалькіх краінах, у тым ліку – у Беларусі, 
што тлумачыць важнасць пытання. Дадзенае пытанне па прычыне 
каштоўнасці і аб’ёмнасці часткі радзівілаўскага збора, што аказалася на 
тэрыторыі Польшчы ў разглядаемы перыяд даследавалася параўнальна 
больш грунтоўна. Навуковым дасягненнем перыяду, якое захоўвае значэнне і 
да нашага часу стаў артыкул архівісткі ГАСА Т. Зялінскай “Архівы 
Радзівілаў і іх стваральнікі”, як з пункту гледжання асвятлення гісторыі 
архіва (падрабязна выкладзена гісторыя рода Радзівілаў, прычым усіх яго 
ліній, асветлена гісторыя і склад архіваў у Нясвіжы, лёс архіваў у Нябораве, 
Паланэчцы, Прыгодзіцах), так і з пункту гледжання ўнёску ў распрацоўку 

                                                 
1 Myćka, A. Archiwum ks. Lubomirskich linii rzeszowskiej z Rzeszowa i Rozwadowa // Archeion, T. 59, 1973, S. 
87 – 109. 
2 Rączka, Z. Żywieckie archiwum Komorowskich, Wielopolskich i Habsburgów i jego losy // Archeion, T. 47, 1967, 
S. 107 – 130. 
3 Rączka, Z. Bielska linia Sułkowskich i jej archiwum // Archeion, T. 77, 1984, S. 135 – 153. 
4 Smoleńska, B. Zielińska, T. Archiwalia prywatne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Drobne i 
szczątkowe zespoły i zbiory) // Archeion, T. 39, 1963, S. 87 – 108.;  
Smoleńska, B. Zielińska, T. Archiwalia prywatne w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (Archiwa 
magnackie) // Archeion, T. 38, 1962, S. 167 – 197. 
5 Polarczykowa, A. Dzieje Archiwum Potockich z Krzeszowic / A. Polarczykowa // Archeion, T. 79, 1985, S. 93 – 
117. 
6 Sadkowska, Cz. Genealogia rodu Słuszków i ich archiwum (szkic genealogiczno-archiwalny) // Archeion, T. 52, 
1969, S. 57 – 81.;  
Sadkowska, Cz. Ludwik Konstanty Pociej hetman wielki Wielkiego Księstwa litewskiego i „regestr” jego archiwum 
roku 1720 // Archeion, T. 59, 1973, S. 67 – 85. 
7 Pełeszowa, S. Archiwum Chodkiewiczów z Młynowa (1499 – 1932) / S. Pełeszowa // Archeіon. 1979. Т. 69. S. 
115 – 128. 
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тэарэтычных аспектаў тэмы прыватных родавых збораў [85]1. Гісторыі архіва 
была прысвечана манаграфія апошняга архіварыуса Нясвіжскага архіва 
Радзівілаў Баляслава Таўрагінскага, якая аднак засталася ў рукапісе [16]2. 

Крыніцазнаўчы накірунак у разглядаемы перыяд знайшоў сваё развіццё 
ў артыкулах Галіны Стэбэльскай (класіфікацыя і аналіз маёмасных актаў 
прыватных архіваў) [69]3, Тэрэзы Зялінскай (акты на шляхецкую ўласнасць у 
местах) [88]4, Багуслава Ратусінскага (дакументы па гісторыі войска ў 
складзе архіва Тарноўскіх з Дзікова) [62]5. Адначасова развіваўся метадычны 
напрамак распрацоўкі тэмы, прыкладам якога могуць быць артыкулы Эўгеніі 
Браньскай [17]6, Ганны Палярчыковай [55]7, Тэрэзы Зялінскай [83]8, у тым 
ліку згаданая вышэй праца гэтай аўтаркі прысвечаная архівам Радзівілаў, у 
якой закранаюцца пытанні крытэрыяў фондавай прыналежнасці дакументаў 
прыватных (“падворскіх”) архіваў [85]9. Узнік і новы напрамак, які можна 
акрэсліць як “прыватныя архівы за мяжой” – блізкі па мэтах да такога 
накірунку папярэдніх перыядаў развіцця гістарыяграфіі тэмы як 
“статыстычны” [13; 81; 10; 11; 12]10. 

З кан. 1980-х гг. у сувязі з дзяржаўна-палітычнымі зменамі ў Польшчы, 
выхадам яе з шэрагу краін савецкага лагера, дэмакратызацыяй грамадскага 
жыцця больш самастойна, свабодна пачынае развівацца як архіўная сфера, 
так і сфера гуманітарных навук у цэлым. У новых умовах актывізуюцца 
даследаванні тэмы прыватных архіваў, якая ў савецкі перыяд з-за панавання 
класавага падыходу ў гістарычнай навуцы не магла атрымаць раўназначны 

                                                 
1 Zielińska, T. Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy / T. Zielińska // Archeіon.–1978. – Т. 66. – S. 105–130. 
2 Biblioteka Narodowa, Rękopis 9067: część 1. Tuhan-Taurogiński B. Geneza powstania Archiwum Radziwiłłów 
oraz wartość zbiorów dla nauki polskiej. Warszawa, 1955 r.; część 2. Tuhan-Taurogiński B. Z dziejów Archiwum 
Radziwiłłów oraz wartość zbiorów dla nauki polskiej. Warszawa, 1969 r. 
3 Stebelska, H. Typy akt majątkowych epoki feudalnej w archiwach podworskich // Archeion, T. 26, 1956, S. 152 – 
171.; Zieliń 
4 Zielińska, T. Przydatność informaczyjna archiwów publicznych i prywatnych do badania własności szlacheckiej w 
miastach królewskich XVIII wieku // Archeіon, Т. 79, 1985, S. 63 – 92. 
5 Ratusiński, B. Materiały do dziejów wojskowości w archiwum Dzikowskim Tarnowskich / B. Ratusiński // Studia 
i Materiały do Historii Wojskowości. 1962. T. 8. S. 281 – 286. 
6 Brańska, E. Porządkowanie archiwów podworskich (projekt instrukcji i schemat układu akt) // Archeion, T. 22, 
1953, S. 30 – 37. 
7 Polarczykowa, A. Dokumenty pergaminowe, druki, ikonografia, kartografia w archiwach prywatnych – ich 
ewidencja i przechowywanie // Archeіon, Т. 59, 1973, S. 15 – 30.  
8 Zielińska T. Archiwalia prywatne (pojęcie, zakres gromadzenia, metody opracowania) // Archeion, t. 51, 1971, S. 
71 – 88. 
9 Zielińska, T. Archiwa Radziwiłłów i ich twórcy / T. Zielińska // Archeіon.–1978. – Т. 66. – S. 105–130. 
10 Baranowski, B. Materiały do regionu Lódzkiego w Mińsku i Kijowie / B. Baranowski // Rocznik Łódzki.–1959. – 
T. 9. – S. 287–289;  
Wąsowicz, M. Materiały do dziejów Polski w Centralnych Archiwach Historycznych we Lwowie i Kijowie // 
Archeion. T. 33. – 1960. – S. 99 – 126;  
Bańkowski, P. Polskie archiwa magnackie w centralnym państwowym archiwum historycznym w Kijowie / P. 
Bańkowski // Archeion. – T. 40. – 1964. – S. 161–189;  
Bańkowski, P. Dwa polskie archiwa magnackie w Bibliotece Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie // Archeion. – 
T. 40. – 1964. – S. 191–199;  
Bańkowski, P. Polskie archiwa osobiste, rodzinne i rodowe znajdujące się w radzieckich zbiorach państwowych / P. 
Bańkowski // Archeion. – T. 47. – 1967. – S. 131 – 145;  
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статус з іншай праблематыкай. Да абмеркавання праблемы запрашаюцца 
даследчыкі суседніх краін – Беларусі, Украіны, Літвы, Расіі – захавальніц 
архіўнай спадчыны калісці адзінай дзяржавы.  

Ужо ў папярэдні перыяд у Польшчы пачынаюць складвацца два 
вядучыя цэнтры даследавання праблемы: Галоўны архіў старажытных актаў, 
дзе захоўваецца асноўная маса прыватных збораў арыстакратычных родаў 
дасавецкага перыяду і кафедра Архівістыкі Інстытуту гісторыі і архівістыкі 
Універсітэту імя Мікалая Каперніка ў Торуні. Адначасова, роля асноўнай 
“трыбуны” даследчыкаў прыватных архіваў, пераходзіць ад часопіса 
“Archeion” да выданняў, ініцыяваных указанымі ўстановамі.  

Характэрнай рысай дзейнасці ГАСА ў гэтым накірунку з’яўляецца 
арганізацыя канферэнцый, у тым ліку міжнародных, прысвечаных тэме 
прыватных архіваў былой Рэчы Паспалітай. Першая з іх была праведзена 
яшчэ ў 1970 г. [86]1 У 1990-я гг. дадзены навуковы форум становіцца 
рэгулярным, набывае міжнародны характар. Канферэнцыі і іх тэматыка былі 
наступнымі: 1994 г., Нябораў, архівы і архіўныя дакументы роду Радзівілаў; 
1995 г., архівы і архіўныя дакументы роду Патоцкіх гербу Пілява; 1996 г., 
прыватныя архівы і архіўныя дакументы розных сямей і родаў. Вынікам сталі 
некалькі тамоў навуковага зборніка серыі “Miscellanea Historico-Archivistica”, 
сфарміраваных выключна з матэрыялаў праведзеных канферэнцый [44; 45; 
46]2. Указаныя сустрэчы садзейнічалі таксама больш глыбокаму 
ўсведамленню навуковым грамадствам краін-удзельніц каштоўнасці архіўнай 
спадчыны прывіліяваных родаў Рэчы Паспалітай, выпрацоўцы шляхоў 
узаемадзеяння па яе зберажэнню і выкарыстанню. Адной з форм 
супрацоўніцтва стаў міжнародны праект па рэканструкцыі архіва Нясвіжскай 
ардынацыі князёў Радзівілаў у электроннай форме. 

Другім цэнтрам, дзе засяродзілася праца па вывучэнню прыватных 
архіваў ад сярэдзіны 1980-х гг. стала кафедра Архівістыкі Інстытуту гісторыі 
і архівістыкі Універсітэту імя Мікалая Каперніка ў Торуні. Ініцыятарам 
развіцця дадзенага накірунку выступіў прафесар Багдан Рышэўскі, які 
распрацаваў вучэбны курс, а таксама магістарскі семінар прысвечаны 
сямейна-маёнткавым архівам. Цікавасць да тэмы праявілася ў падрыхтоўцы 
значнай колькасці магістарскіх дысертацый, прысвечаных прыватным 
зборам, агульная колькасць якіх за перыяд з 1988 па 1997 гг. склала больш за 
40.  

Важным фактарам, што садзейнічаў развіццю даследаванняў, стала 
стварэнне некалькіх серый спецыялізаваных навуковых зборнікаў, якія давалі 
магчымасць прадставіць вынікі сваіх прац, канцэнтравалі ў сабе матэрыял па 
тэме. У 1991 г. пад рэдакцыяй Б. Рышэўскага пачаў выходзіць навуковы 
зборнік “Studia o bibliotekach i zbiorach polskich”, які стаў пляцоўкай для 

                                                 
1 Zielinska, T. Konferencja przedstawicieli archiwów i bibliotek poświęcona zagadnieniom archiwaliów prywatnych 
// Archeion, T. 55, 1971, S. 167 – 169. 
2 Miscellanea historico-archivistica / Naczel. dyrekc. arch. państw., Arch. głów. akt dawn; komit. red.: F. 
Ramotowska [i in.], 1997. T. 7, 8; 1998, Т. 9. 
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публікацыі ў тым ліку для даследчыкаў прыватных архіваў (да 1997 г. 
выйшла 7 тамоў) [70]1.  

Прадуктам працы Інстытуту Гісторыі і Архівістыкі УМК ў Торуні 
з’яўляецца серыя зборніка матэрыялаў навуковых сесій, прысвечаных 
розным пытанням выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у працы архіваў 
– “Komputeryzacja archiwów”. Некалькі тамоў зборніка змяшчаюць артыкулы, 
у якіх прыватныя архівы разглядаюцца ў аспекце магчымасці апісання іх 
гісторыі і складу ў інфармацыйных сістэмах і іншых тэарэтычных і 
метадычных аспектах, звязаных прымяненнем кампутара пры апрацоўцы 
фондаў асабістага паходжання.  

З 2005 г. намаганнямі вучняў Б. Рышэўскага заснаваны і вадаецца 
зборнік “Archiwa – Kancelarie – Zbiory” [3]2. 

У спісе выданняў УМК варта адзначыць і юбілейны зборнік у гонар 60-
й гадавіны з дня нараджэння самаго Б. Рышэўскага – заснавальніка 
торуньскай школы па даследаванню прыватных архіваў. Шэраг яго 
артыкулаў аўтарства вучняў прафесара адлюстроўвае дадзены бок яго 
дзейнасці [4]3. 

Найбольш паказальным вынікам больш чым 20-гадовай дзейнасці 
торуньскага асяродка архівазнаўчых даследаванняў сталі манаграфіі Веслава 
Навасада, прысвечанай шляхецкім архівам Прусіі [48]4, і Кшыштафа Сыты – 
магнацкім архівам Рэчы Паспалітай у XVIII cт. [74].5 

Асаблівасцю зместу прац дадзенага перыяду з’яўляецца дамінаванне 
пытанняў гістарычнай і крыніцазнаўчай тэматыкі, а таксама значная маса 
паведамленняў інфарматыўнага характару. У межах гістарычнага напрамку 
прыярытэтная ўвага ў гэты час надаецца архіўнай спадчыне рода Радзівілаў. 
Мы не будзем апісваць матэрыялы канферэнцый ГАСА па гэтай тэме, а 
таксама публікацыі прысвечаныя архівам Радзівілаў за 1994–2004 гг. – 
падрабязна польская гістарыяграфія гісторыі Нясвіжскага архіва Радзівілаў за 
дадзены перыяд асветлена намі ў асобных артыкулах [1; 2]6. Варта толькі 
адзначыць, што даследчыкамі, якія зрабілі важны ўнёсак у распрацоўку 
“радзівіліяны” ў гэты час акрамя Тэрэзы Зялінскай, выступілі Рафал 

                                                 
1 Studia o bibliotekach i zbiorach polskich / Pod. red. B. Ryszewskiego. Toruń, 1991 – 1997. T. 1 – 7.  
2 Archiwa – Kancelarie – Zbiory / red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta. Toruń, 2005. T. 1. Toruń, 2008. T. 
2.  
3 Archiwistyka i bibliotekaznawstwo. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. Warszawa, 1997.  
4Nowosad, W. Archiwa szlachty Prus Królewskich / W. Nowosad. Toruń, 2005. 
5 Syta, K. Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej / K. Syta. Toruń, 2010. 
312 s.  
6 Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у XV – першай палове ХХ ст.: гістарыяграфія і крыніцы / 
А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Cер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. 
Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2006. – № 2. – C. 3–9;  
Латушкін, А.М. Дзяржаўныя акты Вялікага княства Літоўскага ў складзе Нясвіжскага архіва князёў 
Радзівілаў: стан і накірункі даследавання праблемы / А. М. Латушкін // Мінулае і сучаснасць: архівы ў 
сістэме гуманітарных ведаў: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвеч. 100-годдзю 
Віцебскай вучонай архіўнай камісіі (Мінск, 20 мая 2009 года) / рэд.кал.Н.М. Дзятчык, С.У. Жумар, В.С. 
Пазднякоў [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 31 – 37. 
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Янкоўскі, Вальдэмар Мікульскі, Уладзімір Піўкоўскі, Віялета Урбаняк. 
Нягледзячы на пашырэнне групы навукоўцаў найбольш паслядоўна і 
комплексна праблема вывучаецца толькі адным з іх – супрацоўнікам ГАСА 
Р. Янкоўскім. У апошнія гады з’явіліся яго новыя працы, прысвечаныя 
крыніцазнаўчым аспектам тэмы і архівам асобных ліній роду Радзівілаў 
(клецкай лініі) [29]1. Разам з тым, нажаль, “радзвіліяна” пакуль не дачакалася 
сваёй найбольш аптымальнай для дадзенай сферы формы прадстаўлення 
ведаў – манаграфічнай.  

Ранейшыя веды аб архівах Патоцкіх з Яблонны, Ланьцута, Росі і 
Радзыня і дакументах іншых родаў у архівах Патоцкіх са складу ГАСА былі 
дапоўнены артыкулам па гісторыі архіва Патоцкіх з Ланьцута (Ярослаў 
Завадзкі) [45]2.  

Да спісу прыватных архіваў, якія падвергліся даследаванню дадаліся: 

архіў ардынацыі Замойскіх з Звяжынца (Я. Кус), архіў Красіцкіх з лескага 
замку (М. Прокса), архівы Сапег (А. Рахуба) [46]3; архіў роду Мышкоўскіх і 
Веляпольскіх, ўладальнікаў піньчоўскай ардынацыі (В. Гарбач) [24]4; архіў 
хелмінскага кашталяна Станіслава Канапацкага, пам. у 1710 г. (В. Навасад) 
[50]5; архівы сям’і Фрэдраў, архівы клецкай лініі роду князёў Радзівілаў (Р. 
Янкоўскі) [30; 31]6; архіў сандамірскага ваяводы Яна Тарлы, архівы 
жмудзкай шляхты ў 2-й пал. XVI ст., архівы князёў Сангушкаў, архіў князя 
Рыгора Фёдаравіча Сангушкі ў кан XVI ст. (К. Сыта) [73; 75; 76; 77]7; архівы 
магнацкіх родаў Браніцкіх гербу Грыф, Хадкевічаў гербу Касьцеша і Грыф з 
мячамі, Чартарыйскія гербу літоўская Пагоня, Любамірскія гербу Шрэнява, 
Агінскія гербу Агінец, Патоцкія гербу Пілява, Ржэвускія гербу Крыўда, 

                                                 
1 Jankowski, R. Diariusze w t. zw. Warszawskim Archiwum Radziwiłłów / R. Jankowski // Archiwa – Kancelarie – 
Zbiory / red. W. Chorążyczewski [i in.]. Toruń, 2005. T. 1. S. 45 – 85.;  
Jankowski, R. Próba przedstawienia dziejów archiwów Radziwiłłów linii kleckiej z uwzględnieniem klęsk 
elementarnych jako jednym z czynników kształtowania zasobu / R. Jankowski // Archiwa – Kancelarie – Zbiory / 
red. W. Chorążyczewski [i in.]. Toruń, 2008. T. 2. S. 131 – 189. 
2 Miscellanea historico-archivistica / Naczel. dyrekc. arch. państw., Arch. głów. akt dawn; komit. red.: F. 
Ramotowska [i in.], 1997. T. 8. 
3 Miscellanea historico-archivistica. 1998. T. 9. 
4 Garbacz, W. Historia archiwum rodowego Myszkowskich / W. Garbacz // Studia o bibliotekach i zbiorach 
polskich / Pod. red. B. Ryszewskiego. Toruń, 1997. T. 7. S. 49 – 66. 
5 Nowosad, W. Stanisław Konopacki i sumariusz jego archiwum / W. Nowosad // Archiwistyka i 
bibliotekaznawstwo. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. Warszawa, 1997. S. 86 – 97. 
6 Jankowski, R. Dzieje archiwów rodziny Fredrów / R. Jankowski // Archiwistyka i bibliotekaznawstwo. Prace 
dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. Warszawa, 1997. S. 64 – 85. 
Jankowski, R. Próba przedstawienia dziejów archiwów Radziwiłłów linii kleckiej z uwzględnieniem klęsk 
elementarnych jako jednym z czynników kształtowania zasobu / R. Jankowski // Archiwa – Kancelarie – Zbiory / 
red. W. Chorążyczewski [i in.]. Toruń, 2008. T. 2. S. 131 – 189. 
7 Syta, K. Archiwa Jana Tarły, wojewody sandomierskiego, w świetle rewizji z roku 1761 / K. Syta // Studia o 
bibliotekach i zbiorach polskich / Pod. red. B. Ryszewskiego. Toruń, 1996. T. 6. S. 31 – 51.;  
Syta, K. Archiwa szlachty żmudzkiej w II połowie XVI wieku / K. Syta // Studia o bibliotekach i zbiorach polskich / 
Pod. red. B. Ryszewskiego. Toruń, 1997. T. 7. S. 29 – 47. 
Syta, K. Dzieje archiwów książąt Sanguszków / K. Syta // Miscellanea historico-archivistica. 2000. T. 11. S. 97 – 
110.;  
Syta, K. Archiwum kniazia Andrzeja Hrehorowicza Sanguszki kowielskiego z końca XVI w. / K. Syta // Archiwa – 
Kancelarie – Zbiory / red. W. Chorążyczewski [i in.]. Toruń, 2005. T. 1. S. 29 – 44; 
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Сангушкі гербу літоўская Пагоня, Сапегі гербу Ліс, Вішнявецкія гербу 
Карыбут, Тарноўскія гербу Ляліва, Замойскія гербу Еліта (К. Сыта) [74]1; 
архіў сям’і Крушынскіх з Нарвы (В. Навасад) [49]2.  

Тут варта згадаць і працы характару агляду ўсіх фондаў і груп 
дакументаў дадзенага тыпу ў той або іншай архіўнай установе Польшчы або 
ў складзе асобных фондаў: архівы Радзівілаў у польскіх сховішчах (Т. 
Зялінская), дакументы розных родаў у складзе т.зв. Варшаўскага архіва 
Радзівілаў ГАСА (Я. Завадзкі) [44; 84]3, родавыя архівы ў ГАСА (У. 
Стэмпняк) [45]4. 

Была даследавана дакументальная спадчына родаў: Гарнастаеў XVI – 
XVII стст. [42]5, Іллінічаў (В. Мікульскі), Палубінскіх (Я. Завадзкі), Браніцкіх 
гербу Грыф, Браніцкіх гербу Корчак (Т. Зялінская), князёў Варанецкіх з 
Гушлева, Любамірскіх з Дубна (Э. Вежбіцка) [46]6, Сапегаў у складзе архіва 
т.зв. Варшаўскага архіва Радзівілаў ГАСА (П. Чэрнішэўскі) [22]7.  

Своеасаблівы “прарыў” у разглядаемы перыяд можна адзначыць у 
такім накірунку даследаванняў, як дакументы прыватных архіваў у замежных 
сховішчах. Адбыўся ён аднак, пераважна за кошт замежных даследчыкаў, 
што з’яўляецца характэрнай рысай дадзенага накірунку ў параўнанні з 
папярэднім, калі пошукі ў іншых краінах здзяйсняліся пераважна самімі 
палякамі. З’явіліся артыкулы аб дакументах прыватных архіваў у фондах 
цэнтральных дзяржаўных гістарычных архіваў у Кіеве і Львове, Расійскага 
дзяржаўнага архіва старажытных актаў, Дзяржаўнага гістарычнага архіва 
Літвы і іншых зборах гэтай дзяржавы, Нацыянальнага гістарычнага архіва 
Беларусі: архівы Патоцкіх, у тым ліку тульчынскай лініі (Л. Гісцова, Д. 
Шовковый, Н. Царова) [44]8; архівы родаў Ланцкаронскіх, Любамірскіх, 
Дзедушыцкіх (Д. Пельц), архівы Радзівілаў (А. Галубовіч, Л. Гісцова, І. 

                                                 
1 Syta, K. Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej / K. Syta. Toruń, 2010. 
312 s.  
2 Nowosad, W. Nagana szlachectwa jako czynnik archiwotwórczy na przykładzie archiwum rodziny Kruszyńskich z 
Narwy / W. Nowosad // Archiwa – Kancelarie – Zbiory / red. W. Chorążyczewski [i in.]. Toruń, 2008. T. 2. S. 191 – 
218; 
3 Miscellanea historico-archivistica. 1997. T. 7.; Zielińska, T. Archiwa wielkich rodów Rzeczypospolitej 
dziedzictwem narodów Europy środkowej i wschodniej / T. Zielińska // Archiwista Polski. 1999. № 2 (14), Rok 4. 
S. 33–40. 
4 Miscellanea historico-archivistica. 1997. T. 8. 
5 Mikulski, W. Dokumenty Hornostajów i innych rodzin rusko-litewskich z XVI – XVII w. w zespole Archiwum 
Potockich z Radzynia / W. Mikulski // Miscellanea historico-archivistica. 1997. T. 8. S. 133 – 141. 
6 Miscellanea historico-archivistica. 1998. T. 9. 
7Czerniszewski, P. Papiery Sapiehów z Działu X Archiwum Warszawskiego Radziwiłłów XVI – XIX w. w zbiorach 
Archiwum Głównego Akt Dawnych – historia zbioru, zawartość, metoda porządkowania / P. Czerniszewski // 
Archiwista Polski. № 1(13). 1999. S. 66 – 70.  
8 Miscellanea historico-archivistica / Naczel. dyrekc. arch. państw., Arch. głów. akt dawn; komit. red.: F. 
Ramotowska [i in.], 1997. T. 7. 
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Антоненка) [45]1, а таксама працы характару агляду ўсіх фондаў дадзенага 
тыпу ў той або іншай архіўнай установе (Л. Гісцова, Л. Сухіх) [46]2. 

Крыніцазнаўчы накірунак даследаванняў дапоўніўся аналізам 
наступных відаў і груп дакументаў: дакументы дзяржаўнага значэння, (В. 
Mікульскі3) [43]; дзённікі (Р. Янкоўскі) [29]4, кaртаграфічныя матэрыялы (Г. 
Барташэвіч) [14]5, дакументы па гісторыі польска-маскоўскіх адносін у XVI 
ст. (Г. Граля) [26]6, па гісторыі нацыянальна-рэлігійных адносін у ВКЛ у 
XVIIст. (У. Аўгустыняк) [7]7 у складзе т.зв. Варшаўскага архіва Радзівілаў 
ГАСА; “публічныя акты” або дакументы дзяржаўнага значэння ў складзе 
архіваў Замойскіх (Т. Зялінская) [89]8; тэстаменты [79]9. 

Тэарэтычна-метадычны накірунак развіваўся пераважна ў напрамку 
вырашэння пытанняў апрацоўкі прыватных збораў пры кампутарызацыі 
працы архіва: структура прыватных архіваў, апісанне дакументаў сямейна-
маёнткавых архіваў у інфармацыйных сістэмах (К. Сыта, В. Навасад) [78; 51; 
52]10. Аднак больш грунтоўна былі прапрацаваны і некаторыя традыцыйныя 
пытанні, напрыклад крытэрыі прыналежнасці дакументаў да фонда [87]11.  

                                                 
1 Miscellanea historico-archivistica / Naczel. dyrekc. arch. państw., Arch. głów. akt dawn; komit. red.: F. 
Ramotowska [i in.], 1997. T. 8. 
2 Miscellanea historico-archivistica. 1998. T. 9. 
3 Mikulski, W. Dokumenty z archiwum WXL w archiwum warszawskim Radziwiłłów / W. Mikulski // Miscellanea 
historico-archivistica. 1997. T. 7. S. 71–83. 
4 Jankowski, R. Diariusze w t. zw. Warszawskim Archiwum Radziwiłłów / R. Jankowski // Archiwa – Kancelarie – 
Zbiory / red. W. Chorążyczewski [i in.]. Toruń, 2005. T. 1. S. 45 – 85. 
5 Bartoszewicz, H. Kartografika Radziwiłłowskie w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych / H. Bartoszewicz 
// Miscellanea historico-archivistica. – 1997. – T. 7. – S. 117–126. 
6 Grala, H. Źródła do dziejów stosunków polsko-moskiewskich w XVI w. (Nowe znaleziska w Archiwum 
Warszawskim Radziwiłłów / H. Grala // Miscellanea historico-archivistica. – 1997. – T. 7. – S. 135–153. 
7 Augustyniak, U. Źródła do badaia stosunków wyznaniowych i narodowościowych w Wielkim Księstwie 
Litewskim w XVII w. w Archiwum Warszawskim Radziwiłłów / U. Augustyniak // Miscellanea historico-
archivistica. – 1997. – T. 7. – S. 155–167. 
8 Zielinska, T. Zbiory archiwalne Ordynatów Zamoyskich jako skarbnica dokumentów poństwowaści polskiej / T. 
Zielinska // Miscellanea historico-archivistica. 1994. T. 4. S. 173 – 221. 
9 Syta, K. Testament Marcjana Antoniego Ogińskiego kasztelana mścisławskiego. Przyczynek do dziejów rodziny 
Ogińskich w Litewskim Historycznym Archiwum Państwowym w Wilnie / K. Syta // Archiwa – Kancelarie – 
Zbiory / red. W. Chorążyczewski [i in.]. Toruń, 2008. T. 2. S. 219 – 231; 
10 Syta, K. Struktura zasobów archiwów prywatnych w XVI – XIX wieku / K. Syta // Komputeryzacja archiwów: 
Materiały sympozjum, Toruń, 4 – 5 paźdz. 1996 r. / Pod. red. H. Robótki. – Toruń, 1998. – T. 4: Problemy struktury 
zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacja archiwów. S. 51 – 76.;  
Nowosad, W., Syta, K. Problemy opisu archiwów rodzinno-majątkowych w skomputeryzowanych systemach 
informacyjnych / W. Nowosad, K. Syta // Komputeryzacja archiwów: Materiały sympozjum, Toruń, 5 – 6 grud. 
1997 r. / Pod. red. H. Robótki. – Toruń, 1998. – T. 5: Problemy opisu archiwaliów w skomputeryzowanych 
archiwalnych systemach informacyjnych. S. 33 – 46.; 
Nowosad, W., Syta, K. Problemy tworzenia haseł wzorcowych dla opisu archiwów rodzinno-majątkowych / W. 
Nowosad, K. Syta // Komputeryzacja archiwów: Materiały sympozjum, Toruń, 11 – 12 grud. 1998 r. / Pod. red. H. 
Robótki. – Toruń, 1998. – T. 6: Problemy opracowania kartoteki haseł wzorcowych dla opisów archiwaliów w 
skomputeryzowanych systemach informacyjnych. S. 41 – 49.; 
11 Zielińska, T. Problemy zespołowości archiwaliów rodzinno-majątkowych / T. Zielińska // Komputeryzacja 
archiwów: Materiały sympozjum, Toruń, 20 – 21 paźdz. 1995 r.: w 3 t. / Pod. red. H. Robótki. – Toruń: WAPT, 
1997. – T. 3: Problemy zespołowości w archiwistyce i praktyce archiwów. – S. 57– 65. 
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Знамянальнай праявай дадзенага перыяду стала ўжо згаданая праца 
Крыштафа Сыты, прысвечаная магнацкім архіва Рэчы Паспалітай у XVIII ст. 
На падставе вывучэння болей чым 10 прыватных збораў (Чартарыйскіх, 
Сангушкаў, Патоцкіх і інш.) аўтар прадставіў дзейнасць магнацкай 
канцылярыі, працэсаў актаўтварэння, архівізацыі дакументаў, асвятліў 
пытанні ўмоваў і правілаў захоўвання архіваў, аб’емы, структуру архіваў, 
тыпалогію дакументаў, падыходы да іх апісання, а таксама гісторыю і 
службовы штат асобных збораў. Праца дэманструе ўзровень дасягненняў 
польскага архівазнаўства ў сферы прыватных архіваў, выступае першым 
прыкладам удалага абагульнення накопленага за папярэдні перыяд 
факталагічнага матэрыялу, спробай разгляду праблемы ў культуралагічным 
святле [74]1. 

2. Кароткая характарыстыка гістарыяграфіі Беларусі і краін 
былога СССР. Характар “справаздачы” аб працы ў архіве мела работа 
супрацоўнікаў Віленскай археаграфічнай камісіі П.А.Гільтэбрандта  і 
А.П.Міратворцава2.  

У пасляваенны час з’явіліся працы беларускіх архівістаў, якія тычацца 
часткі архіва патрапіўшай падчас ІІ Сусветнай вайны ў дзяржаўную 
ўласнасць БССР. Гэта перш за ўсё падрыхтаваныя Лявонцьевай Т.Е. 3 і 
Галубовіч А.К. 4 агляды фонда князёў Радзівілаў ( фонд №694, “Радзівілы, 
князі”), ў складзе Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці і Нацыянальнага 
гістарычнага архіва Рэспублікі Беларусь. Работы абедзвюх аўтарак 
складаюцца з дзвюх асноўных частак – кароткай гісторыі фондаўтваральніка 
і апісання складу архіва. Т.Е.Лявонцьева падае матэрыял сістэматызуючы яго 
згодна 10 абраных ёй тэматычных рубрык. А.К.Галубовіч разглядае агульны 
склад усіх 15 вопісаў фонда, у т.л. тых, якія ў ранейшай літаратуры не 
асвятлаліся (напр.воп.№8, 12). Склад беларускай часткі асвятляўся і ў 
польскіх выданнях5. Асобнае месца ў групе даведачна-інфарматыўнай 
літаратуры таксама займаюць артыкулы на тэму архіваў іншых ліній роду 
Радзівілаў, якія захоўваюцца ў Польшчы, або таксама частак архіваў 

                                                 
1 Syta, K. Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej / K. Syta. Toruń, 2010. 
312 s.  
2 Археографический сборник документов, относящихся к истории северозападной Руси, издаваемый при 
управлении Виленского учебного округа. Том седьмой собранный в Несвиже изданный П. Гильтебрандтом 
и А.Миротворцевым. Вильна, 1870, Т. VII, С.V - XV 
3 Леонтьева Т. Е. Документальные материалы фонда князей Радзивиллов как исторический источник // 
Вопросы архивоведения и источниковедения в БССР. Мн., 1971. СС. 306 – 319; Леонтьева Т. Е. Несвижский 
архив князей Радзивиллов как исторический источник // Научно-информационный бюллетень Архивного 
управления при Совете министров БССР. Мн., 1961, №2(9), С. 12-25. 
4 Gołubowicz A.K. Dokumenty i materiały rodu Radziwiłłów w Archiwum Narodowym Republiki Białorusi // 
Miscellanea Historico-Archivistica. Warszawa, 1997. T.VII. S. 93 – 97; Голубович А.К. Обзор документальных 
материалов фонда “Радивиллы, князья” // Беларускі археаграфічны штогоднік, Вып. І, Мн., 2000, СС. 97 – 
107.  
5 Baranowski B. Materiały do regionu Lódzkiego w Mińsku i Kijowie // Rocznik Łódzki, T.IX, 1959, s.287 – 289; 
Bagińska E. Fond Radziwiłłów w Państwowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku // Białostocczyzna, r. 
49, 1998, z. 1, s.59; Kriegseisen W. Źródła do historii Rzeczypospolitej Szlacheciej w Narodowym Archiwum 
Historycznym Białorusi w Mińsku // Kwartalnik Historyczny, r. 105, 1998, nr 4, s.90 – 91, 93 – 94, 97 – 105. 
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Радзівілаў, у тым ліку і Нясвіжскага, ў архівах іншых суседніх дзяржаў - 
Украіны, Літвы, Расіі, Германіі. Пры разглядзе тэмы па асобным праблемам 
каштоўнасць вышэйразгледжанай групы даведачна-інфарматыўнай 
літаратуры праяўляецца перша за ўсё ў пытанні фармавання складу архіва ў 
ІІ палове ХІХ – сярэдзіне ХХ стст., падзелу архіва на т.зв. гаспадарча-
адміністрацыйную – беларускую і т.зв. гістарычную – польскую часткі пасля 
І Сусветнай вайны, ступені ўпарадкаванасці і інвентарызацыі фондаў у 
азначаны перыяд, што дазваляе правесці параўнальны аналіз складу архіва 
аднак у сціслых межах. Акрамя таго дадзеная група літаратуры змяшчае 
каштоўную інфармацыю пра штат архіва ў азначаны перыяд, пра работу 
даследчыкаў, некаторыя гістарычныя звесткі, закранае пытанне 
дакументальных страт і г.д. 

Aсобна можна выдзеліць і энцыклапедычныя артыкулы1. 
Наступную групу літаратуры па прадмеце складаюць уласна 

праблемна-даследчыцкія працы, якія можна падзяліць на спецыяльныя і 
абагульняючыя. У спецыяльных працах вывучаюцца асобныя аспекты 
праблем фармавання, захавання, выкарыстання, архіва, яго страт, а таксама 
пэўныя віды матэрыялаў у ім.  

Існуючыя спецыяльныя працы прысвечаны наступным тэмам: 
дзяржаўны архіў ВКЛ у складзе архіва Радзівілаў у Нясвіжы; фармаванне 
архіва і крытэрыі прыналежнасці да фонда; упарадкаванне і інвентарызацыя 
архіва; штат архіва; архівы іншых родаў у складзе Нясвіжскага архіва 
Радзівілаў; выкарыстанне дакументаў расійскімі даследчыкамі ў ХІХ ст.; 
крыніцазнаўчы аналіз пэўных відаў матэрыялаў у складзе Нясвіжскага архіва 
Радзівілаў: інвентары маёнткаў, картаграфія, дыярыюшы сеймаў; падзеі 
напярэдадні і падчас ІІ Сусветнай вайны ў гісторыі часткі архіва, якая 
засталася ў Нясвіжы. 

Пытанне выкарыстання дакументаў расійскімі даследчыкамі ў ХІХ ст. 
асобна закраналася М.М.Улашчыкам і пазней В.І.Ульяноўскім. 
М.М.Улашчык тлумачыў матывы і акалічнасці экспедыцый расійскіх 
даследчыкаў у Нясвіж у 1860-я гг. і ў прыватнасці экспедыцыі супрацоўнікаў 
Віленскай археаграфічнай камісіі ў 1867 г.2 З украінскіх даследчыкаў 
неабходна адзначыць В.І.Ульяноўскага, які разглядаў гісторыю архіва ў 
кантэксце адносін Радзівілаў з уладамі Расійскай Імперыі і яе мясцовай 
палітыкі3. Пры асвятленні перыяда ардыната кн. Дамініка і Радзівілаўскай 
камісі ён акцэнтоўваў увагу на складзе і стратах збору, шляхах яго 
выкарыстання і перамяшчэннях. Акрамя таго аўтар падрабязна на багатай 
крыніцазнаўчай базе (пераважна пецярбургскія зборы) вывучыў ўсе этапы 
экспедыцыі ў Нясвіж Віленскай археаграфічнай камісіі ў 1867 г. Аднак, 

                                                 
1 Галенчанка Г.Я. Архівы Радзівілаў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, Мн., 1993, Т.І., С.170 – 172. 
2 Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Беларуси феодального периода. М., 
1973, С. 150 – 151. 
3 Ульяновський В. «Русское дело в Северо-Западном крае» через призму історії магнатських архівів Сапєг та 
Радзивіллів у XIX ст. Киïв, 1998. 
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дэтальнага вывучэння крыніц, прысвечаных тэме гісторыі архіва 
разглядаемага перыяду, якія захоўваюцца ў фондзе №694 НГАБ і Warszawski 
Archiwum Radziwiłłów AGAD аўтарам не праводзілася. У сувязі з гэтым у 
асобных тэмах ён толькі абазначыў некаторыя пытанні, пакінуўшы іх 
адкрытымі. 

У гістарыяграфіі прадмета былі працы прысвечаныя асобным відам 
крыніц у складзе архіва такім як інвентары маёнткаў З.Ю.Капыскага1. Падзеі 
напярэдадні і падчас ІІ Сусветнай вайны ў гісторыі часткі архіва, якая 
засталася ў Нясвіжы, на грунце матэрыялаў Нацыянальнага архіва РБ 
асвятліў М.Ф.Шумейка2. Цэлая падборка матэрыялаў НАРБ, што тычацца 
азначанай тэматыкі апублікавана ў сёмым выпуску зборніку “Вяртанне”, які 
цалкам прысвечаны гісторыка-культурнай спадчыне роду князёў Радзівілаў і 
іншых зборніках3 З гледзішча матэрыялаў Дзяржаўнага архіва Мінскай 
вобласці і гісторыі азначанай установы падчас ІІ Сусветнай вайны пытанне 
Нясвіжскага архіва ў гэты перыяд закранала Л.М.Лісава4. 

Спроба комплекснага вывучэння тэмы гісторыі і складу архіва 
Нясвіжскай ардынацыі Радзівілаў была прадпрынята супрацоўнікам кафедры 
крыніцазнаўства Гістарычнага факультэта БДУ А.М. Латушкіным5. 

                                                 
1 Копысский З. Ю. Источниковедение аграрной истории Белоруссии. Мн., 1978. 
2 Шумейко М.Ф. Собрать рассеянное. О реституции белорусских архивов в прошлом и настоящем. Мн., 
1997. 
3 Голубович А., Михальченко А. Основное содержание виртуального архива князей Радзивиллов // 
Вяртанне-7. Нясвіжскія зборы Радзівілаў, іх фармаванне, гістарычны лёс, цяперашняе месцазнаходжанне і 
шляхі выкарыстання. Мн.: Беларускі фонд культуры, 2002, С.15 – 42; Высоцкая Н., А.Михальченко. О 
Несвижской коллекции по документам ЦК КПБ 1939–1941 гг. // Вяртанне-7. Нясвіжскія зборы Радзівілаў, іх 
фармаванне, гістарычны лёс, цяперашняе месцазнаходжанне і шляхі выкарыстання. Мн.: Беларускі фонд 
культуры, 2002, С. 73 – 100. 
4 Лисова Л. М. Государственный архив Минской области в период Великой Отечественной войны // 
Замежная архіўная беларусіка. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 25-26 красавіка 1996 г. Мн., 
1998, c.238–243. 
5 Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў у канцы XVIII – першай палове ХХ стст.: дысертацыя на 
суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук па спецыяльнасці 05.25.02 – дакументалістыка, 
дакументазнаўства, архівазнаўства (гістарычныя навукі). Мінск, 2007; Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў 
князёў Радзівілаў у перыяд дзейнасці Вышэйшай радзівілаўскай камісіі (1814 – 1838 гг.): гісторыя і 
арганізацыя архіўнай справы, стан дакументаў / А.М. Латушкін // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. – Cер. 3, 
Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. – 2004. – № 2. – C. 3–9; 
Латушкін, А.М. Да гісторыі Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у 1790—1818 гг. / А.М. Латушкін // 
Беларус. археаграф. штогод. – 2005. – № 6. – С. 46–60; Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў Радзівілаў (1838 – 
1873 гг.) / А.М. Латушкін // Беларус. гіст. часоп. – 2006. – № 1 (78). – С. 37– 41; Латушкін, А.М. Нясвіжскі 
архіў князёў Радзівілаў у XV – першай палове ХХ ст.: гістарыяграфія і крыніцы / А.М. Латушкін // Весн. 
Беларус. дзярж. ун-та. – Cер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 
– 2006. – № 2. – C. 3–9; Латушкін, А.М. Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў (1914 – 1941 гг.) / А.М. Латушкін 
// Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. / Гістарычны факультэт Беларус. дзярж. ун-та. – Мінск, 
2006. – Вып. 1 – С. 193–199; Латушкін, А.М. Дакументальныя страты Нясвіжскага архіва Радзівілаў у другой 
палове XVIII – першай палове ХХ стагоддзяў / А.М. Латушкін // Архiвы i справаводства. – 2007. – № 2. – 
С.102–107; Латушкін, А.М. Прыватныя архівы землеўладальнікаў Рэчы Паспалітай: агляд польскай 
гістарыяграфіі / А.М. Латушкін // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 7. / редкол.: А. П. 
Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск : БГУ, 2012. – С. 229 – 240; Латушкін, А.М. 
Дакументальныя страты Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у пачатку ХІХ ст. (справа К. Квяткоўскага) / 
А.М. Латушкін // Беларускі археаграфічны штогоднік / гал. рэд. Э. М. Савіцкі [і інш.]. – Вып. 13. – 2012 г. – 
С. 149 – 160. 
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Такім чынам, можна сцвярджаць наступнае. Тэма нясвіжскага архіва 
асвятлялася як у айчыннай, так і ў замежнай гістарыяграфіі, пераважна 
польскай, украінскай, літоўскай, расійскай, нямецкай. Польская літаратура 
прадмета найбольш шматлікая, аднак праблематыка асвятленая ў ёй не 
з’яўляецца вычарпальнай. У беларускай гістарыяграфіі асноўная ўвага 
ўдзялялася складу архіва. Яго гiсторыя прадстаўлялася нераўнамерна, 
павярхоўна i схематычна, грунтавалася пераважна на прадмове да VII тому 
Археаграфiчнага зборнiка дакументаў састаўленага з актаў Нясвіжскага 
архіва (Вільня, 1870). Абазначаліся такім чынам некаторыя праблемныя 
паваротныя моманты ў гісторыі архіва (прывілей 1551 г., страты падчас 
ваенных дзеянняў 1812 г., інвентарызацыя 1860-х гг., перавоз дакументаў у 
Варшаву ў межваенны перыяд). У беларускай гістарыяграфіі амаль не 
закраналіся ці закраналіся слаба такія праблемы як дзяржаўны архіў ВКЛ у 
складзе Нясвіжскага архіва, архіў падчас дзейнасці Радзівілаўскай камісіі 
(1814/15 – 1838/39 гг.), навуковае выкарыстанне дакументаў, праблемы 
арганізацыі архіўнай працы, асабовы склад архівістаў і іх роля ў гісторыі 
архіва. Разам з тым, варта адзначыць, што нягледзячы на багацце i 
каштоўнасць фонда № 694 і іншых беларускіх збораў на матэрыялы па 
гісторыі архіва выкарыстоўваемасць іх была мінімальнай.  

3. Крыніцы. Спецыфічнасць аб’екта даследвання – архіў у сукупнасці 
яго асноўных складаючых (архіў як дакументальны комплекс, архіў як 
спецыялізаваная ўстанова) – прадвызначае своеасаблівасць гістарычных 
крыніц. Асноўны іх комплекс узнік у працэсе дзейнасці як 
архівастваральніка, так і самаго архіва. У сувязі з гэтым, дамінуючая іх 
колькасць – гэта архіўныя матэрыялы, якія на цяперашні час захоўваюцца ў 
складзе фондаў Нясвіжскага архіва ў Нацыянальным гістарычным архіве 
Беларусі, фонд №694 «Радзівілы, князі» і Галоўным архіве старажытных 
актаў у Варшаве “Архіў Радзівілаў, т. зв. варшаўскі” (Archiwu Główny Akt 
Dawnych, Archiwum radziwiłłów, t. zw. Warszawski) і інш. Акрамя таго, за час 
сваёй гісторыі архіў цалкам або часткова трапляў у веданне іншых 
гаспадароў, устаноў і г.д. У сувязі з гэтым, іх архіўная спадчына зафіксавала 
асобныя перыяды гісторыі ці праблемныя тэмы звязаныя з Нясвіжскім 
архівам. У склад пэўных збораў патрапілі і арыгіналы дакументаў архіва. 
Вышэйазначаныя асаблівасці уплываюць на сістэматызацыю архіўных 
крыніц па тэме. У адпаведнасці з мэтамі (вызначэнне асноўных фактараў, 
якія ўплывалі на працэсы фарміравання, захавання архіва) і задачамі 
даследвання прапануецца сістэматызацыя ў аснову якой пакладзены 
прынцып паходжання крыніц. Яна складаецца з шасці асноўных груп 
матэрыялаў: 1) матэрыялы па тэме, якія ўзніклі ў працэсе жыцця і дзейнасці 
архіваўтваральніка – рода кн. Радзівілаў; 2) матэрыялы, якія былі створаны ў 
працэсе дзейнасці архіва як самастойнай установы; 3) матэрыялы ўстаноў, у 
веданні, якіх архіў знаходзіўся часова; 4) матэрыялы архіваў, бібліятэк, 
музеяў у якія патрапілі дакументы архіва на пастаяннае захоўванне; 5) 
матэрыялы дзяржаўных органаў улады, у кампетэнцыю якіх уваходзіў архіў; 
6) матэрыялы, якія ўзніклі ў працэсе жыцця і дзейнасці архіварыусаў (як 
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правіла – асабістыя архівы). Азначаныя групы маюць адрозненні як у 
храналагічным ахопе, аўтарстве дакументацыі, так і ў відавым складзе 
апошняй. Супастаўленне іх прыносіць дадатковыя дадзеныя аб эвалюцыі 
стутуса архіва, перамяшчэннях яго дакументальнага складу, успрыняцці 
рознымі ўладальнікамі і г. д. 

1. Матэрыялы па тэме, якія ўзніклі ў працэсе жыцця і 
дзейнасці архіваўтваральніка – рода кн. Радзівілаў.  
Дадзеную групу складаюць матэрыялы за перыяд XV – 1-й пал. ХХ 

стст., што тычацца розных аспектаў тэмы архіва, аўтарамі або ініцыятарамі 
стварэння якіх з’яўляюцца прадстаўнікі роду кн. Радзівілаў, іх давераныя 
асобы. Як правіла, гэта: 1) пастановы вышэйшых органаў улады (прывілеі); 
2) маёмасна-прававыя акты (акты куплі, продажу, падзелу маёмасці; акт аб 
заснаванні Радзівіламі нясвіжскай, клецкай, алыцкай ардынацый 1586 г.; 
пагадненні аб сумесным валоданні маёмасцю; тэстаменты; інвентары замкаў 
з апісаннем архіваў, рэвізіі насельніцтва Нясвіжскага замку); 3) 
карэспандэнцыя; 4) дзённікі; 5) планы Нясвіжскага замка; 6) фотаздымкі. 
Пераважная большасць гэтых матэрыялаў захоўваецца ў складзе асноўных 
частак архіва ў Мінску (НГАБ, ф. 694, вопісы 1 – 15) і Варшаве (AGAD, AR, 
Dział I. Пергаменты; II. Гістарычныя дакументы; IV. Лісты князёў Радзівілаў; 
V. Лісты прадстаўнікоў іншых родаў; VI. Дзённікі; X. Дакументы іншых 
сямей; XI. Фамільныя дакументы князёў Радзівілаў; XV. Матэрыялы 
Нясвіжскай ардынацыі; XVI. Матэрыялы Клецкай і Давід-Гарадоцкай 
ардынацый; XXI. Дакументы адносна рамеснікаў і радзівілаўскіх слуг; XXIII. 
Дакументы, што тычацца маёнткаў; XXV. Інвентары; XXVI. Рэестры 
каштоўнасцей і ўсялякай рухомай маёмасці; Біліятэчныя рукапісы. Варта 
адзначыць, што варшаўска палова збора больш багатая на азначаную групу 
матэрыялаў. Акрамя двух дадзеных фодаў, некаторыя фатаграфічныя 
матэрыялы групы захоўваюцца ў Беларускім дзяржаўным архіве 
кінафотафонадакументаў у Дзяржынску (фотаальбом Альжбэты 
Тамашэўскай Радзівіл са здымкамі сям’і кн. Радзівілаў, Нясвіжскага замку 
пач. ХХ cт.). Асобныя крыніцы групы былі апублікаваны (прывілей 1551 г., 
акт заснавання ардынацый 1586 г., запавет Мікалая Крыштафа Радзівіла 
«Сіроткі» сынам, дзённікі Міхала Казіміра Радзівіла, Марыі Дароты дэ 
Кастэлян Радзівілавай). Неабходна адзначыць, што крыніцы разглядаемай 
групы па тэме найчасцей падвяргаліся фальсіфікацыі. У прыватнасці, 
фальсіфікацыяй 2-й пал. – 1-й пал. XVIII стст. з’яўляецца прывілей караля 
Жыгімонта Аўгуста Мікалаю Радзівілу “Чорнаму” ад 03 лістапада 1551 г. з 
наданнем Радзівілам нясвіжскай лініі права захоўванне ў сваім архіве змескіх 
прывілеяў і іншых дзяржаўных актаў ВКЛ. 

2.  Матэрыялы, якія былі створаны ў працэсе дзейнасці архіва 
як самастойнай установы.  
Паколькі архіў выступаў у якасці самастойнай часткі княскай 

адміністрацыі, меў свой штат супрацоўнікаў за перыяд яго дзейнасці 
сфармаваўся асобны комплекс дакументаў. Храналагічна – гэта матэрыялы за 
1-ю пал. XVII ст. – 1942 г. У відавым сэнсе дадзеная група выступае як 
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«тытульная», паколькі адлюстроўвае усе бакі функцыянавання архіва як 
спецыялізаванай установы. Такі ж від матэрыялаў як вопісы або сумарыушы 
гэта першачарговая крыніца пры вывучэнні другой складаючай аб’екта 
даследвання – дакументальнага складу архіва. У дадзеную групу такім чынам 
уваходзяць: 1) арганізацыйная дакументацыя (намінацыі на пасады 
архіварыусаў і іх памочнікаў, архіўныя інструкцыі, пастановы аб пенсійным 
забеспячэнні архіварыусаў, табелі расходаў на адміністрацыю ў тым ліку 
архіў, праекты па арганізацыі работы архіва); 2) дакументацыя аб 
функцыянавані архіва (справаздачы архіварыусаў, тлумачальныя запіскі з 
нарысам па гісторыі архіва, вопісы, сумарыушы, распіскі ў выдачы і вяртанні 
дакументаў, звароты да адміністрацыі, карэспандэнцыя з Радзівіламі, іншымі 
прыватнымі і службовымі асобамі, установамі, запыты па разнастайным 
тэмам). У асноўным дадзеная дакументацыя сканцэнтравана ў НГАБ (фонд 
694, вопіс 1 – асобны раздзел «Архіў»; воп. 4, 7, 8), і AGAD (AR, Dz. XXVII 
“Sumariusze i inwentarze archiwów radziwiłłowskich”, Rękopisy Biblioteczne). 

3. Матэрыялы асоб і устаноў, у веданні, якіх архіў знаходзіўся 
часова. 
У перыяд апекі над кн. Дамінікам Геранімам Радзівілам (1786 – 1813) 

архіў быў вывезены з Нясвіжа яго апекунамі – да 1793 г. кн. Мацеем 
Радзівілам (1749 – 1800), да 1804 г. кн. Міхалам Геранімам Радзівілам (1744 – 
1831). Iх маёмасна-прававая, гаспадарчая, распарадчая дакументацыя, 
карэспандэнцыя з прычыны наяўнасці асабістых збораў толькі часткова 
адклалася ў Нясвіжскім архіве. Асноўная маса дакументацыі кн. Міхала 
Гераніма захоўвалася ў яго рэзідэнцыі – Нябораве (Польшча), у складзе 
прыватнага архіва. Зараз дакументы з яго складаюць фонд AGAD “Archiwum 
Radziwiłłów z Nieborowa”. У аддзеле рукапісаў Бібліятэкі Варшаўскага 
універсітэта захоўваюцца некалькі кніг з падшытымі ў іх копіямі і 
арыгіналамі адміністрацыйнай, маёмасна-прававой, судовай, фінансавай 
дакументацыі, карэспандэнцыі перыяду 1786 – 1793 гг. паходзячых ад Мацея 
Радзівіла. Складальнікі каталога бібліятэкі звязваюць іх паходжанне з 
Нясвіжскім архівам1. Часткова дакументацыя за перыяд апекі захоўваецца і ў 
AGAD, Dz. XIV “Akta opieki nad ks. Dominikiem Radziwiłłem i Prokuratoria 
Poradziwiłłowskiej Masy”.  

У перыяд з 1817 па 1838 гг. архіў знаходзіўся ў веданні Камісіі для 
разбора радзівілаўскіх пазык (1814 – 1838) і Пракураторыі радзівілаўскай 
масы (1816 – 1839), з 1818 па 1838 гг. прыбываў у Вільні2. Матэрыялы 
дадзеных устаноў адлюстоўваюць і дзейнасць архіва ў азначаны перыяд. Гэта 
пераважна выракі Суда радзівілаўскай камісіі, пастановы пракуратара 
радзівілаўскай масы, дакументы звязаныя з дзейнасцю М.Маліноўскага – з 
1828 г. архіварыуса Генеральнага архіва радзівілаўскай масы (базаваўся на 
                                                 
1 Bibliotekа uniwersytetu w Warszawie, oddział rękopisów, Nr 1930, 1932, гл.: Katalog rękopisów Biblioteki 
uniwersytetu w Warszawie. Warszawa: Wyd. UW, 1994, T. VI (Nr 1838 – 2052), S. 51 – 55. 
2 Дадзеныя ўстановы займаліся разборам прэтэнзій к спадкаемцам кн. Дамініка Радзівіла – кн. Антонію 
Генрыку (1775 – 1833) і княгіні Стэфаніі (1809 – 1832) Радзівілам, кіраваннем іх маёмасцю да часу падзелу 
паміж імі, у сувязі з чым масава выкарыстоўваліся дакументы Нясвіжскага архіва. 
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Нясвіжскім архіве), а з 1834 г. пракуратара масы. Iх дакументацыя зараз 
захоўваецца ў некалькіх зборах: Дзяржаўны гістарычны архіў Літвы ў 
Вільнюсе, ф. 459 «Камісія па справах забеспячэння пазык Радзівілаў», 6814 
адз. зах.; ф. 1280 «Радзівілы» 3354 адз. зах.; НГАБ, ф.694, воп. 7 і інш.; 
AGAD, Dz. XIV “Akta opieki nad ks. Dominikiem Radziwiłłem i Prokuratoria 
Poradziwiłłowskiej Masy”. 

Згода з пастановай Бюро ЦК КП(б)Б ад 05 ліпеня 1940 Нясвіжскі архіў 
(частка, якая знаходзілася ў Нясвіжы на пач. Другой Сусветнай вайны) 
перадаваўся ў валоданне Акадэміі Навук БССР. У падпарадкаванні дадзенай 
установы ён прыбываў да пачатку Вялікай Айчыннай вайны. У сувязі з гэтым 
у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь захаваліся некаторыя 
дакументы, што адлюстроўваюць перыяд 1939 – 1941 гг. у гісторыі архіва, 
гэта пастановы ЦК КП(б)Б аб лёсе Нясвіжскага замка і яго калекцый, 
матэрыялы справы аб раскраданні маёмасці Нясвіжскага замка ў 1935 – 1940 
гг., ліст кіраўніцтва АН БССР у ЦК КП(б)Б і СНК БССР на тэму беларускай і 
польскай частак архіва1. Каштоўнай крыніцай з’яўляецца захоўваемы там жа 
«Нарыс Нясвіжскага архіва» (1935 г., 74 С.), аўтарам якога з’яўляецца апошні 
архіварыус Радзівілаў Б.Таўрагіньскі (1904 – 1974)2. Большая частка 
дадзеных матэрыялаў апублікавана3.  

4. Матэрыялы дзяржаўных органаў улады, у кампетэнцыю 
якіх уваходзіў архіў. 
Пэўная колькасць дакументаў па тэме, якія асвятляюць перыяд 1941 – 

1946 гг. адклалася ў фондзе Архіўнага ўпраўлення БССР НАРБ4. Гэта 
пераважна матэрыялы за перыяд 1945 – 1946 гг. звязаныя са справай 
вяртання ў Белаусь архіўных дакументаў вывезеных гітлераўцамі падчас 
Вялікай Айчыннай вайны: перапіска Архіўнага ўпраўлення НКУС БССР і 
Галоўнага архіўнага ўпраўлення НКУС СССР; пратаколы допытаў 
грамадзянаў, якія працавалі архіварыусамі падчас акупацыі. 

5. Матэрыялы архіваў, бібліятэк, музеяў у якія патрапілі 
дакументы архіва на пастаяннае захоўванне. 
З 1946 па 1964 гг. Нясвіжскі архіў быў перададзены на захоўванне ў 

Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці, што знайшло свой адбітак у дакументах 
апошняга. Некаторыя з іх асвятляюць таксама перыяд 1941 – 1944 гг., калі 
архіў Радзівілаў і асобныя фонды абласнога архіва пэўны час захоўваліся 
разам5. 
                                                 
1НАРБ, Ф. 4. Партыйны архіў Iнстытута гісторыі партыі пры Цэнтральным Камітэце Камуністычнай партыі 
Беларусі, Воп. 21. Спр. 1491, 1763, 2050; Воп. 125. Спр. 879, Воп. 156. Спр. 112; Воп. 27 Спр. 116. 
2 НАРБ, Ф. 4. Воп. 27. Спр. 364. Арк. 2 – 31. 
3 Голубович А., Михальченко А. Основное содержание виртуального архива князей Радзивиллов // 
Вяртанне-7. Нясвіжскія зборы Радзівілаў, іх фармаванне, гістарычны лёс, цяперашняе месцазнаходжанне і 
шляхі выкарыстання. Мн.: Беларускі фонд культуры, 2002, С. 12 – 42; Высоцкая Н., А.Михальченко. О 
Несвижской коллекции по документам ЦК КПБ 1939–1941 гг. // Вяртанне-7. Нясвіжскія зборы Радзівілаў, іх 
фармаванне, гістарычны лёс, цяперашняе месцазнаходжанне і шляхі выкарыстання. Мн.: Беларускі фонд 
культуры, 2002, С. 73 – 100;  
4 НАРБ, Ф. 249, Воп. 5, 8. 
5 Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці, Ф. 793, Воп. 1. 
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З 1964 г. архіў Радзівілаў знаходзіцца на пастаянным захоўванні ў 
НГАБ (да 1996 г. Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў БССР у Мінску) 
як фонд №694 «Радзівілы, князі». У 1945 г. варшаўская частка Нясвіжскага 
архіва стала ўласнацю Польскай Народнай Рэспублікі і ў пасля рээвакуацыі ў 
1946 г. патрапіла ў AGAD. У 1951 г. гэтай установай у аріхіварыуса 
Б.Таўрагіньскага былі закуплены вопісы. У сувязі з гэтым цікавасць 
прадстаўляюць матэрыялы, якія фіксавалі падобныя паступленні ў архівы і іх 
далейшы лёс. Гэта справы фондаў, кнігі набыткаў. Матэрыялы «Справы 
фонда №694» утрымліваюць паведамленні архіварыусаў аб гісторыі, складзе 
архіва, ходзе яго апрацоўкі,  між іншым аўтарства Вацлава Гісберт-
Студніцкага, гісторыка, прафесара, архіварыуса, які апрацоўваў архіў 
Радзівілаў у 1943 – 1944 гг. 1 Паступленне радзівілаўскага збора ў AGAD 
зафіксавана ў асобных справах ужо згадваемага аддзела XXVII, у кнізе 
набыткаў2. 

Падчас рээвакуацыі некаторыя матэрыялы Нясвіжскага архіва патрапілі 
ў ў Цэнтральны гістарычны архіў у Магілёве. Адтуль у маі 1959 г. яны былі 
перададзены Беларусаму дзяржаўнаму музею (цяпер Нацыянальны музей 
гісторыі і культуры Беларусі). Тэма перадачы рукапісаў ад адной установы да 
другой асвятляецца ў такіх дакументах як акт прыёма-перадачы, калекцыйны 
вопіс і інш.3 

Некалькі соцен каштоўных гістарычных рукапісаў з Нясвіжскага архіва 
ў XIX ст. праз нясвіжскага бібліятэкара К.Квяткоўскага патрапілі ў зборы 
графа Т.Дзялыньскага, зараз – Бібліятэку Польскай Акадэміі Навук у 
Курніку. Матэрыялы здзелкі, якія з’яўляюцца каштоўнай крыніцай па тэме 
дакументальных страт Нясвіжскага архіва – спісы набываемых рукапісаў, 
акты куплі-продажу – захоўваюцца ў архіве Бібліятэкі і ў іншых яе фондах4. 

6. Матэрыялы, якія ўзніклі ў працэсе жыцця і дзейнасці 
архіварыусаў (асабістыя архівы). 
Некаторыя архіварыусы Нясвіжскага архіва ў працэсе свайго жыцця і 

дзейнасці сфармавалі асабістыя архівы. Да нашага часу яны дайшлі ў 
няпоўным складзе, некаторыя захоўваюцца часткамі ў розных месцах. 
Вядомыя зборы асабістай дакументацыі Рамуальда Сымановіча (1793 – пасля 
1873, архіварыус у 1815 – 1873 гг.)5, Мікалая Маліноўскага (1799 – 1865, 
архіварыус 1828 – пач. 1830-х гг.)6, Баляслава Таўрагіньскага (1904 – 1974, 

                                                 
1 НГАБ, Справа фонда №694, Т.1. 
2 AGAD, AR, Dz. XXVII, nr 127; Księga Nabytków, T.1, nr 156. 
3 Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі, КП   ; Брэгер Г.М., Лінская Л.А. Невядомы фрагмент 
Нясвіжскага архіва Радзівілаў у фондах Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусіі // Беларускі 
археаграфічны штогоднік, вып. 4, 2003, С.54 – 73. 
4 Archiwum Biblioteki Kórnickiej. Archiwum Działyńskich, 18; Biblioteka Kórnicka, sygn.7459, k. 48 – 74v. 
«Rejestr rękopisów do dziejów polskich należących w Warszawie będących» 
5 НГАБ, Ф.694, Воп. 1, Спр. 417а. 
6 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. 6, Mikołaj Malinowski; Biblioteka Kórnicka Polskiej 
Akademii Nauk, sygn. 1283 – 1352. 
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архіварыус у 1929 – 1944 гг.)1. Матэрыялы, дадзеных збораў складаюцца з 
дакументацыі звязанай з асабістым жыццём (метрычныя выпісы, атэстаты аб 
адукацыі, тэстамэнты, карэспандэнцыя, газетныя выразкі), службовай 
дзейнасцю (намінацыі на пасады, пастановы аб пенсійным забеспячэнні), 
навуковай дзейнасцю (рукапісы або машынапісы артыкулаў, манаграфій, 
выпіскі з літаратуры і крыніц, копіі крыніц, арыгінальныя дакументы, 
фотаздымкі). Варта адзначыць, што ў зборы Б.Таўрагіньскага захоўваецца 
група арыгінальных дакументаў за 1942 – 1944 гг. паходзячых ад нямецкіх 
улад у архіўнай галіне, якія утрымліваюць дадзеныя адносна часткі архіва, 
якая захоўвалася на азначаны час у Мінску2. 

Акрамя вышэйпрыведзеных архіўных крыніц варта адзначыць 
заканадаўчыя крыніцы, такія як канстытуцыі сеймаў, указы імператараў 
Расійскай імперыі. Яны пераважна апублікаваны (канстытуцыі сеймаў 1667, 
1673, 1764, 1768 гг., Указы Аляксандра I 1814, 1815, 1816 гг. Каштоўныя 
дадзеныя дастаўляюць статыстычныя зборнікі аб стане архіваў (зборнік 
Пятра Бучека з апісаннем архіва Радзівілаў у Варшаве на аснове анкеты 
архіварыуса А.Іваноўскага3), матэрыялы перыядычнага друку (паведамленні 
аб прызначэнні на пасаду архіваарыусаў, паведамленні аб замку ў Нясвіжы і 
яго зборах, партрэты архіварыусаў).  

Крыніцы па тэме можна прадставіць у выглядзе наступнай 
класіфікацыі. Згодна спосабу фіксацыі інфармацыі выдзяляюцца чатыры 
тыпы крыніц: пісьмовыя, мастацка-выяўленчыя, графічныя, фотаграфічныя. 
Апошнія тры тыпы крыніц прадстаўлены ў невялікай колькасці. Пры 
даследванні пытання памяшканняў архіва, іх месца на агульным плане 
будынка (замка), інтэр’ера і інш. неад’емнае значэнне маюць графічныя 
(планы булынка, праэкты элементаў інтэр’ера і г.д.) і фотаграфічныя 
крыніцы. Партрэты архіварыусаў уяўляюць сабой выяўленчы. З тыпу 
пісьмовых крыніц задзейнічаны два асноўныя роды: дакументальныя і 
апавядальныя. Варта адзначыць, што асобныя віды крыніц маюць міжродавы 
характар – з прыкметамі і першага, і другога роду (справаздачы, 
тлумачальныя запіскі з нарысам па гісторыі архіва).  

                                                 
1 Biblioteka Narodowa w Warszawie, Rps. 9067, część 1, 2; AGAD, Spuścizne Adama Stebelskiego, akta nie 
sygnowane (nr 42); AGAD, AR, Dział XXVII, nr. 143. 
2 Biblioteka Narodowa w Warszawie, Rps. 9067, część 1. Tuhan-Taurogiński B. Geneza powstania Archiwum 
Radziwiłłów oraz wartość zbiorów dla nauki polskiej. Warszawa, 1955, Załączniki. 
3 У перыяд з 1926 па 1930 гг. ў Польшчы двойчы праводзілася анкетаванне усіх вядомых архіваў і бібліятэк з 
мэтай збора інфармацыі аб іх тагачасным стане. Анкета складалася з дванаццаці пунктаў: 1) афіцыйная і 
гістарычная назвы; 2) адрас; 3) падначаленасць; 4) звесткі з гісторыі, 5) склад; 6) умовы захавання; 7) 
ступень упарадкаванасці і інвентарызацыі; 8) доступ; 9) забеспячэнне; 10) штат; 11) публікацыі дакументаў; 
12) сувязь з іншымі зборамі (бібліятэка, музей). Інфармацыя аб Нясвіжскім архіве Радзівілаў (на той момант 
частка яго знаходзілася ў Варшаве) прадстаўленая ў другім спісе П.Бучека (для спіса 1927 г. дадзеных 
атрымана не было), заснаваная на анкеце запоўненай архіварыусам Антанінам Іваноўскім, адсутнічаюць 
дадзеныя па пунктам 9 і 11: Buczek K. Archiwa polskie // Nauka Polska. Materyały do spisu instytucyj i 
towarzystw naukowych w Polsce. Warszawa, 1927. T. VII. s.5-6, 54; Buczek K. Archiwa polskie // Nauka Polska. 
Materyały do spisu instytucyj i towarzystw naukowych w Polsce. Suplement do T. VII. Warszawa, 1930. T. XII., s. 
76 – 81. 
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Такім чынам, прыдстаўленая вышэй крыніцы дазваляюць даследваць 
увесь спекта праблем, звязаных з тэмай Нясвіжскага архіва. Найбольшая іх 
колькасць адносіцца да 1-й пал. XVIII – сярэдзіны ХХ стст. У сэнсе мовы 
дакументаў асноўная маса крыніц – на польскай, пэўная колькасць 
дакументаў па гісторыі архіва біржанскай (пратэстанскага веравызнаня) лініі 
роду XVII – XVIII стст., перыяду Вялікай Айчыннай вайны – на нямецкай 
мове. Частка дакументаў XIX – пач. ХХ ст напісаны на рускай мове. 
Прадстаўленая сістэматызацыя з шасці груп адасобленых на аснове крытэрыя 
паходжанна, а таксама класіфікацыя па спосабу замацавання інфармацыі 
даюць магчымасць больша паспяхова праводзіць аналіз як комплекса крыніц 
па тэме ў цэлым, так і ўнутры кожнай з стурктурных адзінак. На аснове 
разгляду прадстаўленых прац па тэме можна адзначыць наступнае. 
Нягледзячы на багатую крыніцазнаўчую базу, тэма не разглядалася ў 
гістарыяграфіі грунтоўна і комплексна, гісторыя частак архіва ў НГАБ і 
AGAD даследвалася ізалявана адна ад адной, але не як гісторыя архіва, які да 
пэўнага часу ўтвараў адзінае цэлае; у даследваннях гісторыі варшаўскай 
часткі архіва бракуе дадзеных беларускіх архіваў і наадварот – існуе востры 
дэфіцыт польскіх матэрыялаў у беларускіх даследваннях. Азначаныя заўвагі 
прадвызначаюць неабходнасць больш грунтоўных распрацовак і 
акрэсліваюць шляхі далейшага пошуку. 

 
 

ІІІ. Гісторыя і характарыстыка складу найбуйнейшых родавых 
збораў 

 
1. Агульная характарыстыка арганізацыі захоўвання дакументаў 

(умовы, формы захоўвання і класіфікацыйныя адзінкі). Месцам захоўвання 
прыватнага архіва (найбольш каштоўнай яго часткі – дакументаў, што 
подцвярджалі правы на маёмасць, тытулы и да т.п.) быў галоўны маёнтак 
шляхціча, рэзідэнцыя магната. У буйных латыфундыях з вялікай колькасцю 
маёнткаў, якія маглі быць раскінуты па розным ваяводствам дзяржавы 
(ключы, княствы), пры іх рэгіянальных адміністрацыях фарміраваліся архівы 
з гаспадарча-эканамічнай дакументацыяй, што ствараліся ў працэсе 
кіравання дадзенымі маёнткамі. На ранніх этапах фарміравання архіваў 
разглядаемага тыпа дакументы захоўваліся непасрэдна ў канцэлярыі магната 
ў т.зв. шкатулах (польск. – szkatuła, шырока выкарыстоўваліся для 
захоўвання найбольш каштоўных як старых, так і нядаўна створаных 
дакументаў, часта ў такую шкатулу мог змясціцца ўвесь хатні архіў, а 
таксама іншыя каштоўнасці шляхціча, дробнага феадала), або ў скрынях, 
куфарах рознага аб’ёма, вырабленых з дуба, абкаваных жалезам, што мелі 
замкі і замыкаліся на ключ. Куфары для захоўвання дакументаў мелі 
рухомыя скранкі-шуфляды (польск. – szuflada), колькасць якіх магла 
даходзіць да 15 штук. Куфар быў першаснай і найбольш буйной формай 
захоўвання і архіўнай класіфікацыйнай адзінкай. У буйных прыватных 
архівах іх магло быць некалькі. У гэтым выпадку яны, як правіла, 
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нумараваліся, маглі адрознівацца колерам. На ўзроўні куфара ў залежнасці ад 
той або іншай “схемы сістэматызацыі”, што прымянялая ў архіве, дакументы 
маглі падзяляцца на некалькі аддзелаў, як правіла: найважнейшыя прывілеі 
на ўладанні, тытулы і пасады; маёмасна-прававыя, судовыя акты па 
маёнткам; дзяржаўныя акты; крэдытна-фінансавая дакументацыя і г.д. У 
межах кожнага аддзела дакументы групаваліся па “фасцыкулам” – звязкам 
(польск. – fascykuł, ад лацінск. fasciculus – пакет, невялікая звязка) і 
размяркоўваліся па скрынкам-шуфлядам (апошнія мелі літарнае і/або 
лічбавае абазначэнне). У якасці прыкметы, на падставе якой дакументы 
аб’ядноўваюцца ў фасцыкул выступалі від дакумента, тэматыка, 
прыналежнысць да таго або іншага маёнтка і інш. У межах асобнага 
фасцыкула дакументы размяшчаліся ў храналагічным парадку і паадзінкава 
нумараваліся. 

Дакументы адной невялікай узаемазвязанай групы (напр. 
карэспандэнцыя) у больш позні час часта дзяліліся таксама на пачкі ці т.зв. 
“плікі” (ад польск. – plik) або пакункі, папкі, ці т.зв. “тэкі” ( ад польск. – teka). 
Формай больш буйной чым фасцыкул і таксама больш позняй па часу 
ўзнікнення ў архівах часам выступала каробка (польск. – pudełko, pudło). 
Аднак фасцыкул як асноўная класіфікацыйная адзінка захаваў своё значэнне 
ў некаторых прыватных архівах да 2-й трэці XIX ст.  

Паступова з ростам фізічнага аб’ёма архіва для яго захоўвання 
выдзялялася асобнае памяшканне, часам некалькі. У канцы XVIII – пачатку 
XIX стст. замест куфараў у якасці архіўнага абсталявання сталi 
выкарыстоўвацца шафы з паліцамі.  

Шматлікія войны, сацыяльныя катаклізмы, змены дзяржаўнай 
прыналежнасці, грамадскага ладу (падзелы Рэчы Паспалітай, вайна 1812 г., 
антырасійскія паўстанні 1830 – 1831, 1863 – 1864 гг., Першая сусветная 
вайна, рэвалюцыя 1917 г., грамадзянская вайна, Другая сусветная вайна) 
катастрафічна адбіліся на захаванасці дадзенай часткі айчыннай архіўнай 
спадчыны. Цалкам былі страчаны многія, калі не большасць, прыватных 
архіваў кіруючай эліты (архіў роду Пацаў), не кажучы пра дробныя 
шляхецкія зборы. Захаваліся і дайшлі да XIX – XX вв. архівы толькі 
некаторых, найбольш буйных магнатаў Беларусі. Сярод іх архівы Радзівілаў 
у Нясвіжы, Сапег в Дзярэчыне, Храптовічаў у Шчорсах, Любецкіх у 
Шчучыне, Тышкевічаў у Лагойску, Вяшнявецкіх у Брагіне і інш. Аднак на 
сённяшні дзень і яны ў масе сваёй знаходзяцца за межамі Беларусі. У склад 
Нацыянальнага архіўнага фонда Рэспублікі Беларусь зараз уваходзіць 16 
фамільных фондаў землеўладальнікаў такіх як Радзівілы, Друцкія-Любецкія, 
Любамірскія, Яленскія, Плятэр-Зібергі, Хмары, Слізні, Булгакі, Горваты 
(нацыянальныя гістарычныя архівы Беларусі ў Мінску і Гродна, 
Нацыянальная бібліятэка, Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі). 
Большая ж і, пераважна, багацейшая частка збораў дадзенага тыпу 
захоўваецца ў сучасных архівах і рукапісных аддзелах бібліятэк Расіі 
(Расійская нацыянальная бібліятэка), Літвы (Дзяржаўны гістарычны архіў 
Літвы, Бібліятэка Акадэміі Навук, Бібліятэка Вільнюскага універсітэта), 
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Польшчы (Галоўны архіў старажытных актаў у Варшаве, Бібліятэка 
Чартарыйскіх у Кракаве, Бібліятэка Польскай Акадэміі Навук у Курніку), 
Украіны (цэнтральныя дзяржаўныя гістарычныя архівы Украіны ў Кіеве і 
Львове), Германіі (Федэральны архіў у Кобленцы). 

2. Архіў Нясвіжскай ардынацыі роду Радзівілаў. Найбольш значным 
сярод прыватнаўласніцкіх архіваў XVI – пачатку XX стст. з’яўляўся архіў 
Нясвіжскай ардынацыі князёў Радзівілаў.  

Перыядызацыя гісторыі Нясвіжскага архіва Радзівілаў XV― пачатку 
ХХІ стст.: 
1. XV ― пачатак XVI стст. ― перыяд зараджэння архіўных збораў роду 
Радзівілаў. 
2. Пачатак XVI ст. ― канец 1570-х гг. ― перыяд заснавання Нясвіжска-
Алыцкай галіны роду і фарміраванне яе архіваў, уваходжанне ў іх склад 
буйнога комплекса дакументаў на права валодання Нясвіжам і Алыкой 
(15.03.1523 ― 26.07.1546 гг. ― пераход Нясвіжа і Алыкі ва ўласнасць 
Радзівілаў; 10.12.1547 г. ― атрыманне Мікалаем “Чорным” тытулу князя 
Свяшчэннай Рымскай імперыі і стварэнне Нясвіжскага княства), а таксама 
часткі архіўных матэрыялаў згаслай лініі на Ганёндзу і Мядэлях, утварэнне ў 
складзе архіва асабліва каштоўнай яго часткі ― прывілеяў Радзівілам на 
княскія і графскія тытулы. 
3. Канец 1570-х гг. ― канец XVІI cт. ― час адасаблення ў межах 
Нясвіжска-Алыцкай галіны роду трох ліній: Нясвіжскай, Алыцкай, Клецкай 
(04.12.1577 г. ― падзел маёмасці Мікалая Радзівіла “Чорнага” паміж сынамі); 1586 
г. ― стварэнне Нясвіжскай ардынацыі і наданне архіву ў Нясвіжы 
ардынацкага статуса (1586 г. можа лічыцца датай стварэння Архіва 
Нясвіжскай ардынацыі, у дадзеным статусе збор праіснаваў да 1939 г.), 
перамяшчэнне яго на пастаяннае захоўванне ў каменны замак, з’яўленне 
першых пастановаў Радзівілаў, якія ўтрымлівалі палажэнні па захоўванню 
архіва і бібліятэкі (1606, 1612 гг.), дзейнасць архівістаў Гэкера (першая 
палова XVII cт.), Яна Гановіча (пач. 1650-х гг.), стварэнне імі першых 
вопісаў архіва (Гэкер ― 1619 г., Я. Гановіч ― 1650 г.); 1650 ― 1688 гг. ― 
уваходжанне ў склад архіва комплекса дзяржаўнай дакументацыі ВКЛ (акты 
уній, земскія прывілеі ВКЛ, міравыя пагадненні, дыпламатычныя 
матэрыялы); згасанне ліній ардынатаў Алыцкіх і Клецкіх і далучэнне іх 
маёмасці, у т.л. архіваў да ўласнасці нясвіжскіх ардынатаў (апошнія, пасля 
згасання галіны роду на Біржах і Дубінках становяцца адзінай існуючай 
галіной роду); набыццё Архівам Нясвіжскай ардынацыі агульнародавага 
значэння. 
4. Канец XVІI ― канец XVIII cтст. ― 1706 г., разбурэнне Нясвіжскага 
замка шведскімі войскамі Карла XII, 1720-я гг. аднаўленне замка, 
размяшчэнне архіва ў памяшканнях крыла будынку з боку уязной брамы (2 
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паверх); праца архівістаў А. Гафаукса (1721―1741 гг.), Я. Вэсэля 
(1741―1759 гг.), А. Калакуцкага (1759―1793 гг.); 1764 ― 1778 гг. ― 
эміграцыя князя Караля Станіслава Радзівіла “Пане Каханку” і вываз архіва з 
Нясвіжа (Жоўква, Прэшаў, Прага, Дрэздэн, Манхайм, Вільня); далучэнне да 
збораў Радзівілаў архіўнай дакументацыі згаслай галіны роду Радзівілаў на 
Біржах і Дубінках, а таксама дакументацыі Сабескіх, Флемінгаў; 1768 г. ― 
афіцыйнае прызнанне сеймам Рэчы Паспалітай права Радзівілаў нясвіжскай 
галіны на захованне ў сваім архіве дзяржаўных актаў ВКЛ, наданне архіву 
агульнадзяржаўнага значэння; 1783 г. ― наведванне архіву каралём 
Станіславам Аўгустам Панятоўскім. 
5. 1790―1814 гг. ― перыяд Дамініка Гераніма Радзівіла і яго 
адміністратараў: 

5.1. Этап апекі Мацея Радзівіла, вываз архіва ў Кракаў і Варшаву 
(1790―1793 гг.); 
5.2. Этап апекі Міхала Гераніма Радзівіла, перамяшчэнне часткі архіва 
ў Нябораў (1793―1804 гг.); 
5.3. Этап кіравання Дамініка Гераніма Радзівіла і адміністрацый М. 
Залескага (1804―1809 гг.), Л. Камінскага (1809―1814 гг.), спробы 
ўпарадкавання архіва; дзейнасць архівістаў Ф. Асіповіча, А. Ёдкі, Я. 
Дмухоўскага; крадзяжы матэрыялаў нясвіжскіх збораў К. Квяткоўскім, 
разрабаванне замка падчас вайны 1812 г. 

6. 1814―1838 гг. ― перыяд Радзівілаўскай камісіі і Пракураторыі 
радзівілаўскай масы: 
 6.1. Этап размяшчэння архіва ў Нясвіжы (1814―чэрвень 1818 гг.); 

6.2. Этап размяшчэння архіва ў Вільні (чэрвень 1818―1838 гг.); 
7. 1838―1873 гг. ― перыяд сумеснага валодання архівам князямі Радзівіламі 
і Вітгенштэйнамі, яго падзелу і інвентарызацыі; дзейнасць архівістаў Р. 
Сымановіч і М. Богуш-Шышка: 

7.1. Этап сумеснага кіравання Радзівіламі і Вітгенштэйнамі былымі 
ўладаннямі Дамініка Гераніма Радзівіла, размяшчэнне адміністрацыі Л. 
П. Вітгенштэйна ў Нясвіжы (1838―1853 гг.); 
7.2. Этап падзелу архіва паміж Радзівіламі і Вітгенштэйнамі і яго 
маштабная інвентарызацыя (1853―1873 гг.). 

8. 1873―1908 гг. ― перыяд рэканструкцыі Нясвіжскага замка, парушэння 
папярэдняй упарадкаванасці архіва і застою ў архіўнай працы: 
 8.1. Этап рамонтных работ у замку, перапынак у працы архіва 
(1873―1885 гг.); 

8.2. Этап працы архівістаў Б. Завадскага, А. Валіцкага, А. Рачынскага, 
цякучасць кадраў, прыярытэт бібліятэкі пры ўпарадкаванні замкавых 
збораў (1885―1896 гг.); 
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8.3. Этап працы архівіста Б. Пул’яноўскага і значнага павелічэння 
фондаў архіва (1896―1908 гг.). 

9. 1908―1939 гг. ― перыяд перамяшчэнняў і падзелу архіва з мэтай яго 
зберажэння ва ўмовах нестабільнасці ў рэгіёне, дзейнасць архівіста А. 
Iваноўскага: 

9.1. Этап стварэння новай структуры архіва, эвакуацыя архіва з 
Нясвіжа падчас Першай сусветнай вайны (1908―1915 гг.); 
9.2. Этап ваенных падзей, падзелу архіва і перамяшчэння часткі яго ў 
Варшаву (1915―1929 гг.); 
9.3. Этап аднаўлення функцыяніравання архіва, грунтоўная апрацоўка 
яго варшаўскай часткі (1929―1939 гг.); 

10. 1939―канец 1940-х гг. ― перыяд Другой сусветнай вайны і пасляваенны 
лёс архіва: 
 10.1. Беларуская і польская часткі збора падчас вайны (1939―1945 гг.); 
 10.2. Вяртанне вывезеных акупантамі архіваў і іх пасляваенны лёс 
(другая палова 1940-х гг.). 
11. Сярэдзіна ХХ ст. ― цяперашні час ― архіў у складзе дзяржаўных 
архіваў Беларусі, Польшчы, Літвы, Украіны: Дзяржаўнага архіва Мінскай 
вобласці, Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва БССР, зараз ― 
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі; Галоўнага архіва старажытных 
актаў Польшчы; Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва Літоўскай 
ССР, зараз ― Дзяржаўнага гістарычнага архіва Літвы; Цэнтральнага 
дзяржаўнага гістарычнага архіва Украінскай ССР, зараз ― Цэнтральнага 
дзяржаўнага гістарычнага архіва Украіны. 

 
Архіў Нясвіжскай ардынацыі роду князёў Радзівілаў з’яўляецца адным 

з найбуйнейшых родавых архіваў Беларусі. Паводле аўтарытэтнага 
меркавання гісторыка, архівіста, даследчыка Метрыкі Вялікага княства 
Літоўскага С. Л. Пташыцкага (1853―1933), гэта “найстарэйшы і 
найбагацейшы архіў у межах Рэчы Паспалітай”. Стваральнікі яго ― 
Радзівілы гербу “Трубы”. Першыя прадстаўнікі роду вядомыя з канца XIV ст. 
Яны паходзілі з баярскай знаці віленскага рэгіёна. У першай палове XVI ст. 
ад імператараў Святой Рымскай імперыі Радзівілы атрымалі прывілеі на 
тытулы князёў. Паступова яны зрабіліся наймагутнейшай магнацкай 
фаміліяй у ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Пасля яе падзелаў займалі вышэйшыя 
дзяржаўныя пасады ў Расіі, Прусіі, Аўстрыі. Пры вывучэнні гісторыі 
Беларусі канца XІV―30-х гг. XХ стст. згаданы род адыгрывае важную, часам 
вядучую ролю. Па-першае, Радзівілы валодалі буйнымі зямельнымі 
ўладаннямі, большасць якіх знаходзілася на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 
Так ім у свой час належалі: Нясвіжскае, Клецкае, Слуцкае, Капыльскае 
княствы, Мірскае графства, гарады Зэльва, Глыбокае, Смаргонь, Паставы, 
Узда, Мядзел, Валожын, Смалявічы, Койданава, Крычаў, Копысь, Бялынічы і 
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інш. У 1876 г. толькі ў Мінскай губерні у іх уласнасці знаходзілася больш за 
851 000 дзесяцін зямлі. Род меў уладанні на тэрыторыі сучасных Расіі, Літвы, 
Украіны, Польшчы, Германіі, Францыі, Італіі. Па-другое, дзякуючы 
заможнасці, а таксама палітычнаму таленту, прадстаўнікі роду ў кожным 
сваім пакаленні займалі самыя высокія кіраўнічыя пасады (некаторыя з іх у 
сувязі з гэтым набылі дынастычны характар ― канцлер, ваявода віленскі, 
найвышэйшы гетман), аказвалі сур’ёзны ўплыў на ўнутраную і знешнюю 
палітыку дзяржавы. Значнай іх вага засталася і пасля спынення існавання 
Рэчы Паспалітай, падчас знаходжання яе тэрыторыі ў складзе Аўстра-
Венгерскай, Прускай, Расійскай імперый. Па-трэцяе, трываламу становішчу 
Радзівілаў сярод кіраўнічай эліты спрыялі іх кроўныя сувязі з манаршымі 
дамамі ВКЛ, Расійскай імперыі, краін Заходняй Еўропы. Такім чынам, роля 
Радзівілаў у гісторыі як Беларусі, так і Еўропы ― выключна вялікая. 

Актыўная дзейнасць прадстаўнікоў роду ў палітычнай, культурнай, 
рэлігійнай сферах, разгалінаваны адміністрацыйны апарат спараджалі 
вялікую масу дакументацыі. На пачатку XVI ст. ўтварыліся тры асноўныя 
галіны роду: на Ганёндзу і Мядэлі, на Біржах і Дубінках, на Нясвіжы і 
Алыцэ. Апошняя пасля 1586 г. падзялілася на тры лініі: ардынатаў 
Нясвіжскіх, Алыцкіх, Клецкіх. Князі Радзівілы, нясвіжскія і алыцкія 
ардынаты валодалі некалькімі буйнымі архіўнымі зборамі. Яны размяшчаліся 
ў цэнтрах вялікіх зямельных уладанняў, а менавіта: Нясвіж, Алыка, Слуцк, 
Жулкеў, Бяла. Першыя два мелі статус ардынацкіх архіваў. Дакументальны 
збор, які захоўваўся ў Нясвіжскім замку выступаў як галоўны, акрамя 
дакументацыі ўласна нясвіжскай галіны роду захоўваў дакументы 
агульнародавага значэння. Ён з’яўляўся архівам цэнтральнай адміністрацыі 
кіравання ўладаннямі Радзівілаў. У ім захоўваліся акты, што даказвалі правы 
валодання ўсёй маёмасцю нясвіжскай галіны роду і адлюстроўвалі яе 
гаспадарчы стан. Дадзены статус архіва быў прадвызначаны ў 1586 г. са 
стварэннем Нясвіжскай ардынацыі. Ардынацкі статус уладання патрабаваў 
перадачы маёнткаў у спадчыну толькі старэйшаму члену сям’і мужчынскага 
полу і забараняў перадачу ардынацкай маёмасці ў якасці пасагу і іншую 
форму адчужэння маёнткаў, ахопленых статусам ардынацыі. Наданне 
Нясвіжу ролі ардынацкага цэнтра, стварэнне ў ім пастаяннай рэзідэнцыі, 
пабудова каменнага замку сталі асноўнымі фактарамі, якія паўплывалі на 
фарміраванне тут галоўнага архіва гэтай галіны роду. На стварэнне вялікага 
архіва ўплывалі таксама наступныя прычыны. Нясвіжскія ардынаты з цягам 
часу зрабіліся адзінай лініяй роду Радзівілаў (“па мячу”). Да сярэдзіны XVIII 
ст. ім удалося сканцэнтраваць у сваіх руках большасць уладанняў, у тым ліку 
і архіваў згаслых галін роду (клецкіх, алыцкіх ардынатаў, біржанска-
дубінкаўскай лініі). Такім чынам, архіў нясвіжскай ардынацыі ўжо ў першай 
палове XVIII ст. набыў статус родавага архіва для прадстаўнікоў дадзенай 
фаміліі. Усе яны з’яўляліся нашчадкамі нясвіжскага ардыната Міхала 
Казіміра Радзівіла (1635―1680) і яго брата Дамініка Мікалая (1653―1697) ― 
унукаў заснавальніка Нясвіжскай ардынацыі, стваральніка Нясвіжскага замка 
Мікалая Крыштофа Радзівіла “Сіроткі” (1549–1616). 
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У другой палове XVII cт. гэты прыватны збор Радзівілаў у Нясвіжы 
набыў агульнадзяржаўнае значэнне. На захоўванне ў архіў патрапіла значная 
колькасць дзяржаўных дакументаў: акты уній Вялікага Княства Літоўскага і 
Каралеўства Польскага (Гарадзельскай 1413, Люблінскай 1569 уній); 
прывілеі, нададзеныя вялікімі князямі літоўскімі правячым саслоўям; 
міравыя пагадненні з ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы, іншыя дыпламатычныя 
дакументы. У 1768 г. сейм Рэчы Паспалітай выдаў канстытуцыю, у якой 
афіцыйна замацоўвалася права Радзівілаў нясвіжскай лініі захоўваць у сваім 
архіве дзяржаўныя акты1. Такі высокі статус родавага архіва накаладаў на 
Радзівілаў павышаны абавязак па яго захаванні. 

К пачатку ХХ ст. родавы архіў Радзівілаў, размешчаны ў Нясвіжы, 
дасягнуў безпрэцэдэнтнага аб’ёму (больш за 30 тон). Частка збору ў 1919 ― 
1939 гг. была перавезена Радзівіламі ў Варшаву. Гэта былі пераважна 
дзяржаўна-прававыя акты ВКЛ, іншыя матэрыялы грамадска-палітычнага 
зместу, маёмасна- і сацыяльна-прававыя акты роду, карэспандэнцыя, 
прывілеі на пергаменце і іншыя дакументы. У Нясвіжскім замку засталася 
дакументацыя пераважна адміністрацынага, гаспадарча-эканамічнага 
сямейнага характару. 

Каштоўнасць і старажытнасць матэрыялаў, якія захоўваліся ў архіве 
(самы старажытны дакумент датуецца 1178 г. – прывілей польскага князя 
Казіміра Справядлівага святару ў Сулееве), традыцыі продкаў, якія 
патрабавалі беражлівага стаўлення да захоўвання дакументальных помнікаў 
роду – усё гэта вымушала кожнага ўладальніка архіва клапаціцца аб яго 
зберажэнні. Арганізацыя работы архіва была Радзівіламі наладжана добра. 
Архіў меў пастаянны службовы штат, які складаўся з загадчыка – архівіста і 
аднаго або некалькіх памочнікаў. Штат архіва пашыраўся або звужаўся ў 
залежнасці ад патрэбы, пры павелічэнні аб’ёмаў апрацоўкі і выкарыстання 
дакументаў. Архівісты мелі універсітэцкую адукацыю і працавалі, як правіла, 
пажыццёва. Дзейнасць архіва рэгламентавалася падрабязнымі інструкцыямі, 
што выдаваліся ад імя нясвіжскіх ардынатаў, асоб ці ўстаноў, якія 
ажыццяўлялі кіраванне маёмасцю Радзівілаў. Вынікі работы афармляліся ў 
выглядзе справаздач з перыядычнасцю 1/2 ― 1 год.  

Дакументы архіва захоўваліся вельмі старанна. У гэтай справе 
запазычваліся дасягненні заходнееўрапейскага архівазнаўства. У канцы 1820-
х ― пачатку 1830-х гг. была праведзеная мадэрнізацыя сістэмы ўліку і 
формы захоўвання рукапісаў. Ранейшая старапольская форма ― звязкі (па-
польску – fascykół) ― замянялася на каробкі ці папкі. Гэта мерапрыемства 

                                                 
1 Варта адзначыць, што дадзеная пастанова не зусім адпавядала інтарэсам дзяржавы, не была паслядоўным, 
прадуманым заканадаўчым актам. Папярэдняя канстытуцыя 1764 г., напрыклад, патрабавала суцэльнай 
рэквізіцыі архіваў Радзівілаў у Нясвіжы і Слуцку. Канстытуцыя 1768 г. з’явілася ва ўмовах 
унутрыпалітычнай нестабільнасці, мела характар прыватнага пагаднення аб прымірэнні паміж Станіславам 
Аўгустам і тагачасным нясвіж. ард. Каралем Станіславам Радзівілам. Больш таго, яна грунтавалася на 
прывілеі кар. пол. і в. кн. літ. Жыгімонта Аўгуста Мікалаю Радзівілу “Чорнаму” з 3 лістапада 1551 г., які быў 
фальсіфікатам. Нягледзячы на дадзеныя акалічнасці, канстытуцыя 1768 г. ліквідавала падставы для 
абвінавачванняў Радзівілаў у незаконнасці валодання дакументамі агульнадзяржаўнага значэння. Яна 
надавала іх архіву прыярытэтны статус сярод іншых прыватных збораў Рэчы Паспалітай. 
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станоўча паўплывала на стан захавання дакументаў, значна паскорыла іх 
пошук, эфектыўнасць выкарыстання, у выпадку перамяшчэння, эвакуацыі 
архіва спрашчала задачу яго размяшчэння згодна з раней нададзеным 
парадкам.  

Найбольш значную ролю ў гісторыі архіва адыгралі такія архівісты як: 
Антоній Калакуцкі – удзельнічаў у ратаванні архіва ў другой палове XVIII 
ст., калі Радзівілы былі адхілены ад валодання Нясвіжскай ардынацыяй і 
архіў быў вывезены Каралем Стніславам Радзівілам “Пане Каханку” у 
Еўропу; Язэп Дмухоўскі – ратаваў архіў падчас вайны 1812 г.; Мікалай 
Маліноўскі – упарадкаваў архіў і прыпыніў страты дакументаў у канцы 1820-
х ― пачатку 1830-х гг.; Рамуальд Сымановіч, Міхал Богуш-Шышка – 
упарадкавалі і апісалі архіў ў канцы 1840-х ― пачатку 1870-х гг.), Антоній 
Іваноўскі, Баляслаў Таўрагінскі – апрацоўвалі архіў у першай палове ХХ ст., 
ратавалі збор падчас Першай і Другой сусветных войн).  

У цяперашні час дакументы архіва ўтвараюць самы вялікі фонд 
асабістага паходжання ў складзе Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі 
Беларусь. Гэта фонд № 694 “Радзівілы. князі” Нацыянальнага гістарычнага 
архіва Беларусі ў Мінску. Ён налічвае 25585 спраў за 1366―1937 гг. Аб’ём 
яго складае 72 % ад агульнага аб’ёму фамільных (родавых) фондаў 
дзяржаўных архіваў. Тыя матэрыялы архіва, якія зараз знаходзяцца ў 
Беларусі ― гэта толькі частка колішняга вялікага і багатага збору рукапісаў. 
Лёс нясвіжскага збору Радзівілаў быў вельмі складаным, насычаным 
падзеямі. Ён неаднаразова дзяліўся, вывозіўся за межы краіны, нёс страты 
дакументаў. Акрамя нашай краіны дакументы архіва захоўваюцца ў многіх 
краінах свету. Звыш 35000 адз. зах. уваходзіць у фонд № 354 “Архіў 
Радзівілаў, т.зв. Варшаўскі” Галоўнага архіва старажытных актаў. Разам з 
беларускай яны ўяўляюць сабой дзве асноўныя часткі архіва, якія ўтварыліся 
ў выніку яго падзелу ў міжваенны час. Два асобныя фонды нясвіжскага 
паходжання існуюць у Дзяржаўным гістарычным архіве Літвы (Ф. 459 
“Камісія па разбору спраў аб запазычанасці Радзівілаў”, 6814 адз. зах. за 
1434―1937 гг.; Ф. 1280 “Радзівілы” 3354 адз. зах. за 1416―1939 гг.). 
Асобныя рэшткі матэрыялаў рознымі шляхамі трапілі ў склад іншых 
сховішчаў Польшчы, Літвы, а таксама Украіны, Расіі, Германіі. У цяперашні 
час існуе міждзяржаўны праект узнаўлення цэласнасці Нясвіжскага архіва 
Радзівілаў у электроннай форме.  

 
3. Архівы роду Сапег. Як і Радзівілы, старанна збіралі і захоўвалі 

дакументы свайго архіва Сапегі — прадстаўнікі аднаго з найбуйнейшых 
магнацкіх родаў ВКЛ. Напачатку архіў Сапегаў размяшчаўся ў Ружанскім 
палацы, адкуль ў 1768 г. быў пераведзены ў Дзярэчын Слонімскігі павета. З 
канфіскацыяй у 1831 г. уладанняў Сапег архіў быў пераведзены ў 
Гродзенскую палату дзяржаўнай маёмасці, дзе захоўваўся да 1858 г. У 1858 г. 
архіў вагой каля 200 пудоў перадалі ў Рукапісны аддзел Віленскай публічнай 
бібліятэкі. 
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Асаблівая ўвага ў архіве Сапег удзялялася дакументам, што 
падцвярджалі іх правы на валоданне зямельнай уласнасцю. Тут захоўваліся 
каралеўскія і вялікакняскія прывілеі, камісарскія акты, дакументы аб падзеле 
маёнткаў, дамовы, выпісы з актавых кніг, інвентары ўладанняў і інш. У 
архіве знаходзіліся рэвізія Кобрынскай эканоміі другой паловы XVI в., 
гаспадарча-расходная кніга Льва Сапегі 1592—1593 гг., пасланні папскіх 
кардыналаў і нунцыяў духоўным асобам Беларусі, Літвы, Украіны і інш. 

Добрай арганізацыяй у XVI ст. адрозніваўся і архіў магнатаў 
Хадкевічаў. Уладальнікі Бераставіц К. Хадкевіч і яго жанка княгіня Барбара 
Саламярэцкая захоўвалі дакументы на пергаменце і паперы ў скрынях з 
замкамі і гербавымі пячаткамі. Як сведчыць вопіс архіва 1571 г., 
найстаражытнейшым дакументам у ім быў прывілей караля Аляксандра на 
маёнткі Рудавую, Паплаўцы, Спудзілаўцы, выдадзены ў Вільні ў 1506 г. З 
уладальнікаў асабліва вялікую ўвагу архіву удзялялі жамойцкі стараста Ян 
Хадкевіч я яго сын, пісьменнік, член варшаўскага таварыства аматараў наук 
Александр Хадкевіч. 

У бібліятэцы Храптовічаў у Шчорсах разам з кнігамі захоўваліся і 
рукапісныя матэрыялы. Станіслаў Пташыцкі, які даследаваў бібліятэку ў 
канцы XIX ст. адзначаў наяўнасць у ёй спраў польскага пасольства ў Расію ў 
1686 г., лістоў Багдана Хмяльніцкага, дакументаў, звязаных з Мялеціем 
Сматрыцкім, прыездам Марыны Мнішак у Расію і інш. 

Такім чынам, для магнацкіх (прыватнаўласніцкіх) родавых архіваў 
Беларусі, што існавалі ў XV — пачатку XX стст., характэрным з’яўляўся 
дастаткова высокі ўзровень арганізацыі захоўвання і выкарыстання 
дакументаў. Гэта было абумоўлена значэннем, якое ўладальнікі архіваў 
надавалі дакументам, што падцвярджалі іх маёмасныя і сацыяльныя правы. 
Родавыя архівы найбуйнейшых землеўласнікаў Вялікага Княства Літоўскага 
валодалі значным фондам аўтэнтычных жалаваных, падцвярджальных грамат 
і юрыдычна аформленых копій. Важнае месца сярод дакументаў прыватных 
архіваў займала асабістая перапіска магнатаў па розным пытанням. 
Дзякуючы зборам прыватных родавых архіваў захавалася значная колькасць 
найкаштоўнейшых дакументальных сведчанняў па гісторыі Беларусі XV — 
пачатку XX в. Нажаль, з упэўненасцю можна сцвярджаць, што большая 
частка айчынных збораў дадзенага тыпу была для нас страчана як па 
прычыне вывазу іх заваёўнікамі, так нярэдка і самімі ўладальнікамі за межы 
краіны. Вялізныя страты ў прыватныя архівы прадстаўнікоў прывіліяваных 
саслоўяў панеслі таксама ў выніку падзей 1917 г. і 1939 г., калі пачаліся 
масавыя пагромы панскіх маёнткаў, разрабаванне і знішчэнне прыватнай 
уласнасці у тым ліку і архіваў. 
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