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A b s t r a c t 

Artykuł przedstawia zasady i główne kierunki antropologizowania archiwistyki i dzie-
dziny archiwalnej na Białorusi. Rozpoczyna się od przedstawienia zasad teoretycz-
nych archiwistyki wypracowanych w Związku Radzieckim, a wykorzystywanych 
w praktyce archiwów białoruskich, dalej analizuje dorobek polskich uczonych, którzy 
wprowadzili termin i wypracowali pojęcie „antrolologizowania archiwistyki”, wresz-
cie charakteryzuje białoruskie działania prowadzące do tworzenia archiwów chronią-
cych pamięć o działalności konkretnych ludzi. 
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З канца ХІХ ст. гістарычная навука ў большасці еўрапейскіх краін 
знаходзілася пад моцным уплывам пазітывісцкіх і марксісцкіх ідэй 
і была арыентавана на вывучэнне макрапрацэсаў: гісторыі сацыяль-
на-эканамічных фармацый, спосабаў вытворчасці, дзяржаў, класаў, 
палітыкі, грамадскіх інстытутаў, ідэалагічных сістэм, адсунуўшы асо-
бу на другі план. Толькі ў другой палове XX ст. чалавек становіцца 
аб’ектам сталага навуковага інтарэсу. Задача даследавання дзейнасці 
асобы пачала выходзіць за рамкі шырокага сацыяльна-палітычнага 
кантэксту і станавіцца самадастатковай. Актуальнымі сталі распра-
цоўка біяграфій простых людзей, вывучэнне іх паўсядзённага жыцця, 
збіранне вусных успамінаў. Антрапалагічны паварот гуманітарных 
навук і гістарычнай навукі актуалізаваў пытанне гуманізацыі архіваў 
і “ачалавечання” (антрапалагізавання) архівазнаўства, іх павароту да 
чалавека, адлюстравання яго лёсу, свядомасці, уласнай гісторыі.

Захаванне індывідуальнай памяці чалавека ў архівах – пытанне 
не новае. Яно прыцягвала ўвагу савецкіх архівазнаўцаў на працягу 
ўсяго ХХ ст., аднак заўсёды ў пэўным ідэалагічным кантэксце. Мож-
на адзначыць дыскусіі пачатку 40-х гг., калі разгарнулася кампанія па 
захоўванні дакументаў асабістага паходжання ўдзельнікаў Вялікай 
Айчыннай вайны, сярэдзіны 1960-х гг. пры абмеркаванні пытанняў 
экспертызы каштоўнасці дакументаў асабістага паходжання, другой 
паловы 1970-х гг., калі на старонках “Літаратурнай газеты” абмяр-
коўваліся магчымасці захоўвання дакументаў “шэраговых” грамад-
зян. Аднак па трапнай заўвазе савецкага і расійскага архівазнаўцы 
Б. Ілізарава: “Дыскусія дыскусіяй, а практыка архіўнай справы скла-
далася незалежна ад яе… У дзяржаўных архівах асабістых дакумен-
таў працоўных і сялян – лічаныя адзінкі. І былі гэта дакументы яко-
гасьці знакамітага сталявара, Героя Сацыялістычнай працы, члена 
ЦК КПСС, г.зн. ужо зусім не рабочага, а функцыянера той самай са-
вецкай сістэмы…”1. Дакументы, захаваныя ў межах дзяржаўнай ар-
хіўнай сістэмы адлюстроўвалі толькі ідэалагічна-вызначаную рэчаі-
снасць, а тое што выпадала з гэтых рамак захоўвалася спарадычна ці 
цалкам знішчалася.

1 Илизаров, Б.С. И Слово воскрешает… или «Прецедент Лазаря», 25 тези-
сов и развернутое дополнение к светской теории воскрешения. По материа-
лам «Народного архива» / Б.С. Илизаров – М.: «Летний сад», 2007, c. 9.
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З распадам сацыялістычнага лагера, узнікненнем новых форм ула-
снасці і аслабленнем жорсткай цэнтралізацыі архіўнай справы склалі-
ся пачалі адбывацца практычныя змены у сітуацыі: пачаўся пошук 
новых крыніц інфармацыі для патрэб новых нацыянальных дзяржаў 
і для вяртання чалавека у гісторыю. У архівазнаўстве сацыялістычных 
краін быў адзначаны своеасаблівы “крызіс рэпрэзентацыі”. Дзяржаў-
ныя архівы былі не ў стане забяспечыць патрэбы гісторыкаў у новых 
крыніцах. Змена палітычнай і ідэалагічнай сістэмы, а таксама гіста-
рыяграфічнай парадыгмы зрабілі актуальнай ідэю шырокага захоў-
вання дакументаў асабістага паходжання, як крыніцы для стварэння 
“новай” гісторыі. Спробы рэалізацыі гэтай ідэі ажыццяўляліся ў бы-
лых сацыялістычных краінах з большай ці меншай паспяховасцю.

Пачаткі тэарэтычнага асэнсавання гуманітарнай функцыі архі-
ваў у межах савецкай (потым расійскай) школы архівазнаўства адно-
сяцца да сярэдзіны 1980-х гг. У 1985 г. Б. Ілізараў сфармуляваў выз-
начэнне архіваў як захавальнікаў сацыяльнай памяці грамадства, 
зыходзячы з якога прапанаваў характарыстыку цэлага шэрагу ба-
завых архівазнаўчых тэрмінаў і паняццяў2. Тым не менш, у дадзе-
най працы гаворка ішла пра калектыўную памяць грамадства. Ін-
дывідуальная памяць і досвед чалавека сталі аб’ектам тэарэтычнага 
вывучэння дадзенага аўтара значна пазней. Ідэя Б. Ілізарава аб за-
беспячэнні права кожнага чалавека пакінуць аб сабе памяць была 
ўвасоблена ў рамках стварэння і дзейнасці ў Маскве цэнтра дакумен-
тацыі “Народны архіў” (1988–2006)3. 

У 1991 г. расійскі архівазнаўца К. Гельман-Вінаградаў адзначаў: 
“Архівы павінны выконваць гуманістычную функцыю – з’яўляцца 
дакументальнай памяццю кожнага чалавека і чалавецтва увогуле. 
Гэтая функцыя можа быць выканана толькі у тым выпадку калі пра-
блема ўсеагульнасці і цэласнасці архіўнай крыніцазнаўчай базы ста-
не адной з першачарговых у тэорыі архівазнаўства”4.

2 Илизаров, Б.С. Архивный документ в свете представлений о социальной 
памяти // Археографический ежегодник за 1985. – М., 1987, c. 42–51.

3 Илизаров, Б.С. И Слово воскрешает… или «Прецедент Лазаря», 25 тези-
сов и развернутое дополнение к светской теории воскрешения. По материа-
лам «Народного архива» / Б.С. Илизаров – М.: «Летний сад», 2007, 398 с.

4 Гельман-Виноградов, К.Б. Перспективное направление развития 
архивоведения // Вестник архивиста. – 1991, № 5, c. 58–59.
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Робячы акцэнт на гуманітарнай функцыі архіваў Т. Хархордзіна 
ў сваёй праграмнай публікацыі 1996 г. паставіла задачу асэнсаван-
ня сутнасці феномена архіваў ва ўсеагульна-гістарычным працэсе 
самапазнання чалавека, у процівагу дамінуючаму таталітарнаму па-
дыходу жорсткай цэнтралізацыі. Архівы, на яе думку павінны раз-
глядацца “як аб’ектыўнае праяўленне духоўнай гісторыі, духоўнай 
культуры чалавека”. Важным пры гэтым з’яўляецца выбар эфектыў-
най мадэлі ўзаемаадносінаў паміж архівамі і грамадствам, архівамі 
і канкрэтным чалавекам, архівамі і архівістамі5. 

Разглядаючы такі кірунак у сучаснай гістарыяграфіі як ву-
сная гісторыя расійскі архівазнаўца Д. Хубава вызначыла асноўныя 
патрабаванні да архівістаў пры стварэнні сховішчаў вусных успамі-
наў, акрэсліла іх асаблівасці ў параўнанні з іншымі відамі архіваў. 
Гэта мэтанакіраванае стварэнне дакумента архівістам ці гісторыкам 
для яго захоўвання і выкарыстання з дапамогай метаду вуснай гісто-
рыі па пэўных правілах, якія адрозніваюцца ад правілаў традыцый-
нага дакументавання. Гэта адсутнасць адбору, экспертызы каштоў-
насці, бо “кожны чалавек цікавы для гісторыі, таму любая селекцыя 
з’яўляецца зневажальнай, хоць і навуковай”. Гэта выкананне архіві-
стам тэхналагічных (тэхніка і праграмнае забеспячэнне), тэхнічных 
(забеспячэнне захавання, апісанне дакументаў, транскрыбіраван-
не) і навуковых (інтэрв’юіраванне, выбар рэспандэнта і стварэнне 
гістарычнай крыніцы) функцый. Абарона аўтарскага права і забе-
спячэнне доступу да дакументаў тут адбываецца ў адпаведнасці з за-
канадаўствам у адносінах да прыватнай і інтэлектуальнай уласнасці: 
рэспандэнт мае права абмежаваць доступ да дакумента6.

Паняцце “антрапалагізаванне архівазнаўства” найбольш грун-
тоўна распрацавана ў працах польскага архівазнаўцы А. Росы. Пад 
антрапалагізаваннем архівазнаўства маецца на ўвазе комплекс дзе-
янняў, якія маюць на мэце змену адносінаў да архіўнага захоўван-

5 Хорхордина, Т.И. От архивоведения к архивософии. К постановке про-
блемы // Труды историко-архивного института. Т. 33. – М.: РГГУ, 1996. – 
С. 176–191; Хорхордина, Т. И. Российская наука об архивах: История. Теория. 
Люди / Т. И. Хорхордина. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003, 525 с. 

6 Хубова Д.Н. Устная история и архивы: зарубежные концепции и опыт. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
07.00.02. Отечественная история. – М. 1992. – 320 с.
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ня дакументаў у сувязі са зменай дамінуючай філасофскай і гістары-
яграфічнай парадыгмы. На думку А. Росы антрапалагічны паварот 
у архівазнаўстве прадугледжвае новы падыход да архіўнага дакумен-
та (крыніцы), да карыстальніка і будаванне новай свядомасці архіві-
ста. Сутнасць антрапалагізавання архівазнаўства палягае ў гумані-
зацыі, “ачалавечанні” архіваў па наступных кірунках:
 – гуманізацыі архіватворчасці (асноўная роля тут належыць ча-

лавеку, які стварае, селекцыянуе, апрацоўвае і выкарыстоўвае 
архіўныя дакументы (крыніцы); 

 – гуманізацыі адносінаў архіва да грамадства, патэнцыйных ка-
рыстальнікаў (забеспячэння доступу да інфармацыі, кансуль-
тацый па стварэнні ўласных “збораў памяці”, лібералізацыі до-
ступу да дакументаў, пашырэнне выхаваўчай ролі архіваў);

 – гуманізацыі стасункаў паміж архівістамі, змена свядомасці ар-
хівіста, які ўплывае на захаванне дакументаў7. 

Некаторыя палажэнні антрапалагічнага кірунку ў архівазнаўстве 
абмяркоўваліся іншымі польскімі архівазнаўцамі. В. Харанжычэўскі 
звярнуў увагу на тое, што архівы ў першую чаргу спрыяюць самаакрэ-
сленню асобнага чалавека, сацыяльных груп, а таксама арганізацый, 
і што кожны чалавек мае права на свой унёсак у захаванне калектыў-
най памяці8. Зыходзячы з гэтага падвяргаюцца апраўданай крытыцы 
традыцыйныя падыходы да экспертызы каштоўнасці дакументаў, бо 
немагчыма стварыць цалкам аб’ектыўны вобраз рэчаіснасці. Усё што 
застаецца ў памяці ёсць вынікам цалкам суб’ектыўнай дзейнасці9.

На сённяшні дзень можна канстатаваць, што антрапалагічны 
кірунак у архівазнаўстве набыў не толькі тэарэтычныя формы але 
і практычную рэалізацыю, дастаткова адзначыць такія праекты як: 

7 А. Rosa, Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki, 
Archiwa. Kancelarie. Zbiory, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, K. Syta, Toruń 2008, 
s. 99–133; tenże, O pożytkach z refleksji antropologicznej w archiwistyce – funkcja eduka-
cyjna archiwów, I Toruńskie konfrontacje archiwalne. Archiwistyka na uniwersytetach, 
archiwistyka w archiwach. Toruń, 6–7 grudnia 2007 r., Toruń 2007, s 16.

8 W. Chorążyczewski, Archiwa i pamięć. Z dziejów polskich archiwów, Archiwa. 
Kancelarie. Zbiory, t. 1, Toruń 2005, s. 13–27.

9 W. Chorążyczewski, Archiwa i pamięć. Z dziejów polskich archiwów, Archiwa. 
Kancelarie. Zbiory, t. 1, Toruń 2005, s. 13–27; M. Kula, Co czasem trzeba zmienić na-
wet w archiwach, Biuletyn 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, nr 2, dostęp: 
http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/kula2.pdf – data: 19.03.2012.
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“Народны архіў” у Маскве, што захоўваў дакументы простых люд-
зей, польскі навукова-культурны цэнтр KARTA, які збірае дакумен-
ты “альтэрнатыўнай” гісторыі (дакументы асабістага паходжання, 
фотадакументы па гісторыі ХХ ст., вусныя успаміны), нямецкія ар-
хівы вуснай гісторыі (“Прымусовая праца 1939–1945”, успаміны свед-
каў Халакоста, праект “Пражытая гісторыя 1933–1945”). Варта у гэ-
тым шэрагу назваць праграму ЮНЭСКА “Памяць свету” (дзейнічае 
з 1992 г.), якая ставіць на мэце не толькі ратаванне дакументальнай 
спадчыны розных краін свету, але таксама спрыяе фарміраванню 
свядомасці аб неабходнасці захоўвання памяці асобнага індывіда, 
нацыі, рэгіёну, а таксама прадстаўленне найбольш шырокага досту-
пу да захаваных дакументаў.

З пачатку 1990-х гг. пошук новых крыніц і метадаў у асвятленні 
падзей гісторыі і культуры, а таксама ролі асобы ў фарміраванні на-
цыянальных каштоўнасцей, з’яўляецца актуальным для беларускай 
рэчаіснасці. У 1996 г. на базе грамадскага аб’яднання “Наша ніва” быў 
створаны Архіў найноўшай гісторыі, мэтай якога былі збор і захоў-
ванне дакументаў, што адлюстроўвалі працэс пабудовы грамадскай 
супольнасці ў незалежнай Беларусі, гісторыю паўсядзённасці другой 
паловы ХХ ст., жыццё і дзейнасць простых людзей і вядомых дзеячаў. 

У 2004 г. па ініцыятыве Беларускага дзяржаўнага архіва-му-
зея літаратуры і мастацтва (БДАМЛМ), вядучай архіўнай установы 
Рэспублікі Беларусь, якая захоўвае дакументы асабістага паходжан-
ня, была праведзена канферэнцыя “Архівы асабістага паходжан-
ня – састаўная частка інфармацыйнага рэсурсу грамадства”, у якой 
прынялі удзел вядомыя гісторыкі, літаратуразнаўцы, архівісты, архі-
вазнаўцы краіны10. Да юбілейных дат выдатных прадстаўнікоў куль-
туры Беларусі Я. Купалы, Я. Коласа, Н. Орды, В. Дуніна-Марцінкевіча 
на сайце “Архівы Беларусі” зроблены віртуальныя рэканструкцыі іх 
асабістых архіваў. У 2011 г. распачаты анлайн праект “Беларускі архіў 
вуснай гісторыі”, што ставіць на мэце збіранне, захоўванне і выкары-
станне вусных успамінаў сведак гісторыі. 

10 Архіўныя чытанні І–ІІІ: матэрыялы навуковых канферэнцый, Мінск, 
2003–2005 гг./ укл.: Г.В. Запартыка [і інш.]; навук.рэд. А.В. Мальдзіс – Мінск 
2006, 227 с.; Метадычныя рэкамендацыі па рабоце архіваў з дакументамі 
асабістага паходжання / аўт.-склад. Г.В. Запартыка; навук. рэд. С.У. Жумар. – 
Мінск 2005, 200 с.
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Тым не менш, адзначаныя працэсы не выходзяць за межы да-
мінуючай парадыгмы ў захоўванні дакументаў, якая падзяляе люд-
зей на “вартых” і “нявартых” памяці. Працягваюць дамінаваць 
адносіны да архіваў як да “арсеналаў улады”, да архівістаў – як да 
тэхнічных супрацоўнікаў устаноў, да архівазнаўства – як да пры-
кладной дысцыпліны. Дакументы асабістага паходжання “малень-
кіх” людзей (працаўнікоў гаспадаркі, сведкаў ці ўдзельнікаў гіста-
рычных падзей), якія павінны ўзнаўляць паўсядзённую гісторыю, 
тыповае ці ўнікальнае і  асабістае ўспрыманне гістарычнай падзеі, 
прымаюцца на захоўванне ў абласныя і занальныя архівы і ўтрым-
ліваюць, як правіла, толькі пэўныя групы дакументаў (біяграфіч-
ныя, мемуарныя, дакументы да дзейнасці) з дакладна вызначанай 
тэматыкай (Кастрычніцкая рэвалюцыя, грамадзянская вайна ў Рас-
іі, Вялікая Айчынная вайна, вайна ў Афганістане, палітыка савецка-
га кіраўніцтва, краязнаўства). З іншага боку, такія тэмы як рэпрэсіі, 
рэабілітацыя рэпрэсаваных, жыццё ў Заходняй Беларусі ў міжваен-
ны час, супраціўленне ўстанаўленню савецкай улады, гісторыя цар-
квы, дысідэнцтва, дзейнасць беларускіх грамадскіх арганізацый 
канца 1980-х гг. у дакументах фондаў абласных і занальных архі-
ваў, краязнаўчых музеяў амаль не адлюстраваны. Няшмат захава-
лася ліставання, фотаздымкаў, успамінаў, якія асвятляюць асабістае 
і сямейнае жыццё. Пры адсутнасці дакументаў такога кшталту аха-
рактарызаваць асобу амаль немагчыма. У выніку архіў набыў форму 
“асабіста-афіцыйнага”. Ён адлюстроўвае толькі службовую дзейнас-
ць архіваўтваральніка, як функцыянера пэўнай сістэмы. Колькас-
ць такіх архіваў, прынятых на дзяржаўнае захоўванне даволі знач-
ная. Цалкам выключаны з накірункаў камплектавання архіваў такія 
крыніцы як вусныя ўспаміны, дастаткова вялікія комплексы якіх 
назапашаныя беларускімі гісторыкамі, этнографамі, фалькларыста-
мі, краязнаўцамі, журналістамі.

Антрапалагізаванне архіваў і архівазнаўства ў беларускай рэчаі-
снасці падаецца, такім чынам, вельмі актуальным накірункам, здоль-
ным вырашыць шэраг існуючых праблем. Гэта дастаткова шырокі 
тэарэтычны і практычны накірунак. Агульныя тэарэтычныя прын-
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цыпы могуць быць сфармуляваны з улікам падыходаў прапанава-
ных М. Кромам11, Б. Ілізаравым, А. Росай: 

Па-першае, антрапалагізаванне архівазнаўства азначае яго 
імкненне да міждысцыплінарнасці – актыўнага дыялогу са смеж-
нымі галінамі ведаў. У першую чаргу гісторыяй гістарычнай наву-
кі, метадалогіяй гістарычных даследаванняў, крыніцазнаўствам, псі-
хагісторыяй, гісторыяй паўсядзённасці, мікрагісторыяй і інш. – якія 
патрабуюць крыніц новага тыпу і раскрываюць заканамернасці іх 
з’яўлення. Архівазнаўства ў гэтым выпадку будзе з’яўляцца не толь-
кі дысцыплінай, што “дапамагае” захаваць крыніцы, але і прапануе 
навуковыя падыходы да іх стварэння, захавання і павышэння інфар-
матыўнасці, сістэматызацыі і нават інтэрпрэтацыі, у выпадках калі 
метадалогія даследаванняў, якія базуюцца на эгадакументах12, зна-
ходзіцца на стадыі фарміравання.

Па-другое, антрапалагізаванне архівазнаўства азначае змену свя-
домасці асноўных удзельнікаў архіватворчага працэсу: стваральніка 
дакумента, архівіста і карыстальніка інфармацыі. Стваральнік даку-
мента не толькі ўпэўнены у тым, што яго досвед, яго памяць вартыя 
захавання, але стварае крыніцу, якая фіксуе яго досвед і бярэ адказ-
насць за яе захаванне і выкарыстанне, якое можа адбывацца ў аса-
бістым, сямейным, грамадскім ці дзяржаўным архіве. Для архівіста 
няма памяці “нявартай” захавання. Усе дакументы, фіксуючыя до-
свед чалавека патрабуюць захавання. Архівіст забяспечвае беспе-
рашкодную сувязь паміж стваральнікам і карыстальнікам, поўную 
адкрытасць да першага і другога, вырашаючы задачы захаванасці да-
кументаў на розных носьбітах, павышэння інфарматыўнасці крыніц 
з дапамогай стварэння навукова-даведачнага апарата, пошуку і вы-
ратавання крыніц і інш. Карыстальнік зыходзіць з таго, што гісторыя 
грамадства складаецца з “гісторый” канкрэтных людзей і валодае ме-
тодыкай рэканструкцыі такой гісторыі.

11 Историческая антропология: Пособие к лекц. курсу/М.М. Кром. – СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2000, 75 с. 

12 Дакумент, мэтай стварэння якога з’яўляецца мэтанакіраваная ці не-
свядомая фіксацыя досведу (памяці) пэўнай асобы. Параўн.: “чалавечы даку-
мент”, Хубова Д.Н. Устная история и архивы: зарубежные концепции и опыт. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 
07.00.02. Отечественная история. – М. 1992, c. 314.
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Па-трэцяе, антрапалагізаванне – гэта змена архіватворчага пра-
цэсу. У канструяванні дадзенага працэсу галоўную ролю адыгры-
ваюць архівазнаўцы і навукоўцы сумежных галін ведаў. Першая 
адметнасць заключаецца у тым, што працэс дакументаўтварэння па-
чынаецца з асобы карыстальніка ці стваральніка13, якія усведамляю-
ць неабходнасць фіксацыі пэўнага досведу. Для антрапалагізаванага 
архівазнаўства не існуе крытэрыяў каштоўнасці дакументаў у трады-
цыйным разуменні. Асноўны крытэр – гэта рашэнне стваральніка аб 
неабходнасці захаваць сваю дакументальную спадчыну. Задача архі-
вазнаўцы распрацаваць сістэму архіўнага захоўвання, якая б цалкам 
адпавядала запатрабаванням стваральніка, карыстальніка і гіста-
рычным тэндэнцыям. Тут таксама ставіцца задача вывучэння пра-
ктык стварэння, захавання і перадачы памяці з дапамогай архіўных 
дакументаў (пісьмовых, вусных).

Па-чацвёртае, антрапалагізаванне архівазнаўства вымагае 
шчыльнага ўзаемадзеяння і камунікацыі паміж архівістамі і ства-
ральнікамі, архівістамі і карыстальнікамі, архівазнаўцамі і навукоў-
цамі іншых галін ведаў з архівістамі, архівістамі і грамадствам. 

Некаторыя з пералічаных тэарэтычных пастаноў непазбежна 
сустрэнуцца і сустракаюцца з пэўнымі праблемамі пры спробе іх 
рэалізацыі на практыцы. Напрыклад, тэзіс аб адсутнасці крытэры-
яў экспертызы каштоўнасці для дакументаў, ставіць перад архівіста-
мі цяжкавырашальную задачу: захаваць “усё” і не пераўтварыць пры 
гэтым архіў у сметніцу, дзе немагчыма знайсці патрэбную інфарма-
цыю. Аднак, на сённяшні дзень ужо існуе досвед архіваў дакумен-
таў асабістага паходжання, “Народнага архіва”, архіваў вуснай гісто-
рыі, дзе гэта задача хоць і часткова але вырашаецца. Трэба меркаваць 
што развіццё тэхнічных сродкаў, з цягам часу вырашыць не толькі 
праблему экспертызы каштоўнасці, але і праблему камплектавання, 
зрабіўшы такія архівы “самакамплектуючыміся”, дзе кожны чалавек 
самастойна будзе пакідаць на захаванне дакументы, на яго думку 

13 Менавіта ў такой паслядоўнасці. Напрыклад, значнасць успамінаў све-
дак як крыніцы для даследавання, на сённяшні дзень, у большасці разумею-
ць гісторыкі (карыстальнікі), чым самі сведкі. Гэта тлумачыцца амаль поў-
най стратай культуры дакументавання індывідуальнай памяці, неабходнасці 
і значнасці гэтага працэсу. 
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вартыя увагі. Задачай архівіста будзе толькі кіраванне і матэрыяль-
нае забеспячэнне гэтага працэсу.

Выкарыстанне пералічаных тэзісаў у практыцы працы дзяржаў-
ных архіваў, што ствараюць цэнтралізаваную сістэму захоўвання 
афіцыйных дакументаў, вымагае карэнных сістэмных змен і падаец-
ца немагчымым і, у пэўным сэнсе, немэтазгодным. Больш таго, спро-
ба дзяржаўнай архіўнай службы ў 1970-х гг. абавязаць усе дзяржаў-
ныя архівы камплектавацца дакументамі асабістага паходжання, 
прывяла да таго што на сённяшні дзень у абласных і занальных архі-
вах захоўваецца збольшага “макулатура асабістага паходжання”, не 
прыдатная і не патрэбная для выкарыстання. 

Іншы шлях – гэта стварэнне новага віду архіваў – “архіваў асабі-
стай памяці”, якія будуць працаваць па новых прынцыпах, як у дзяр-
жаўнай архіўнай сістэме так і ў межах грамадскіх ініцыятыў, ці як 
архівы прыватныя. З’яўленне новых відаў архіваў з’яўляецца закана-
мерным працэсам у гісторыі архіўнай справы адказваючы на акту-
альныя запатрабаванні грамадства. Так у сярэдзіне ХІХ ст. у Беларусі 
з’явіліся першыя гістарычныя архівы, у 1920-я гг. – архівы навейшай 
гісторыі, у 1941 г. – архіў кінафотафонадакументаў, у 1960 г. – архіў 
літаратуры і мастацтва, у 1968 г. – архіў навукова-тэхнічнай дакумен-
тацыі, пасля 1990 г. – грамадскі “Архіў найноўшае гісторыі”, архівы 
электронных дакументаў.

Антрапалагізаванне архіваў вымагае ад беларускіх архівістаў, ар-
хівазнаўцаў, навукоўцаў іншых галін ведаў працы над актывізацыяй 
метадаў канструявання індывідуальнай памяці, асэнсавання яе знач-
насці. Па сутнасці гэта праца над стварэннем “новых герояў”14 безад-
носна значнасці і накірунку іх дзейнасці, гатовых пакінуць аб сабе 
памяць наступным пакаленням.

Такім чынам, уяўная канфрантацыя тэорыі і практыкі не можа 
зводзіцца да канстатацыі немагчымасці рэалізацыі тэарэтычных па-
дыходаў. Наадварот, менавіта заяўленыя тэарэтычныя падыходы 
з’яўляюцца пэўным накірункам і рамкамі для вырашэння практыч-
ных задач, пошуку новых метадаў іх рашэння і стварэння новых пра-
ктык і спосабаў мыслення ў дачыненні да дзейнасці архіваў. Менавіта 

14 В. Мацкевич, Переоценка ценностей в культуре и истории Беларуси, 
Минск 2010, c. 68–77.
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пералічаныя тэзісы з’яўляюцца фундаментам новага этасу архівіста, 
заснаванага на ўсведамленні важнасці захавання індывідуальнай па-
мяці.

O l g a  I v a n o v a
The directions of the antropolagization of the archival science in Belarus

The article is devoted to research of the main directions and principles of the an-
tropologization of archival science and practicies in Belarus. Analysis of theoretical 
representations starts with the ideas of the Soviet school of an archival science, which 
appear the ground for the work of the Belarusian archives. The special attention is 
given to researches of the Polish archivists, where the concept «antropologization of 
archival science» was used for the first time, and its specifics is defined. By consid-
eration of practical experience of the Belarusian archives presented the aspiration to 
hold the documents of the concrete personality. Synthesis of the previous theoretical 
development and available experience in this direction gives an opportunity to mark 
its main characteristics. As a result was made the conclusion that the anthropological 
direction of an archival science is one of the most perspective in Belarusion realities, 
and can become the basis for creation of a new type of archives and preservation of 
the valuable complex of historical sources.


