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Вывучэнне i ахова помнiкаў заўсёды былi пiльнай неабходнасцю, таму што пабудова дзяржавы 

немагчыма без усведамлення ўсёй разнастайнасцi культурна-гiстарычнай спадчыны, без гiстарычнай 

памяцi. Праблема стварэння дзяржаўнай сiстэмы па захаванню беларускiх помнiкаў даўнiны ў пачатку 

XX стагоддзя не была тэмай спецыяльных даследаванняў. Мэтай дадзенага даследавання з’яўляецца 

спроба прааналiзаваць i ацанiць працу дзяржаўных органаў пачатку ХХ стагоддзя, якiя ў той перыяд 

непасрэдна былi звязаны з рашэннем пытанняў аховы помнiкаў гiсторыi i культуры Беларусi. Пры 

даследаваннi гэтай тэмы ўзнiкае неабходнасць акцэнтаваць увагу на дзейнасцi Вiцебскай вучонай архiў-

най камiсii, вядомага гiстарычнага таварыства Вiцебскай губернi. Пры напiсаннi дадзенага артыкула 

выкарыстоўвалiся архiўныя матэрыялы, якiя ўпершыню ўводзяцца ў навуковы зварот.  

 

Уводзiны. Цiкавасць да сваёй гiсторыi з’яўляецца абавязковым законам развiцця, таму што 

культурная мiнуўшчына непарыўна звязана з сучасным. Праў быў А.I. Герцэн, калi казаў: «Паўней ра-

зумея мiнулае, мы ўсведамляем сучаснае». Беражлiвыя адносiны да помнiкаў гiсторыi i культуры, глу-

бокае iх вывучэнне, якое дазваляе даць праўдзiвую ацэнку многiм складаным гiстарычным падзеям, 

з’яўляюцца адной з важнейшых састаўных частак жыцця грамадства. Добра ведаць культуру мiнулага – 

азначае стаць багацей духоўна, адчуваць сябе часткай таго, што мы называем Радзiмай. Як жа захоў-

валiся беларускiя помнiкi даўнiны ў пачатку 20-х гадоў XX стагоддзя? Гэтае пытанне застаецца адным з 

нераспрацаваных у айчыннай гiсторыi. 

Асноўная частка. У канцы XIX – пачатку XX стагоддзя ў беларускiх губернях, як i ва ўсёй 

Расiйскай iмперыi пачалi ўзнiкаць навуковыя таварыствы, арганiзацыi, камiтэты i камiсii гiсторыка-

краязнаўчага напрамку. Павышэнне цiкавасцi да мясцовай гiсторыi прывяло да больш глыбокага выву-

чэння помнiкаў даўнiны, да ўсведамлення неабходнасцi захоўваць культурна-гiстарычную спадчыну.  

У Вiцебску, якi быў да рэвалюцыi буйнейшым культурным цэнтрам у Беларусi, пытанне аб заснаваннi 

археалагiчнага таварыства было паднята мясцовым губернатарам яшчэ ў 1895 годзе. Таварыства павiнна 

было, на думку iнiцыятыўнай групы, «дакладна вызначыць рукапiсныя, друкарскiя, архiтэктурныя i 

iншыя помнiкi Паўночна-Заходняга краю i захаваць iх ад знiшчэння» [1, с. 167]. Але ў той перыяд гэтае 

пытанне не было вырашана, не мела нiякiх вынiкаў, таму што стварэнне археалагiчнага таварыства 

лiчылася «занадта сур’ёзнай справай». Мiж тым думка аб гэтым поўнасцю не была забыта.  

Разумеючы важнасць рэфармавання ўсiх арганiзацыйных структур, звязаных з аховай помнiкаў гi-

сторыi i культуры, супрацоўнiкi Мiнiстэрства ўнутраных спраў i члены Археалагiчнай камiсii займалiся ў 

той час актыўнымi пошукамi неабходных рашэнняў. У 1905 годзе спецыяльная мiжведамасная камiсiя 

склала праект стварэння камiтэта, у падначаленне якога былi б усе мясцовыя арганiзацыi, якiя мелi дачы-

ненне да аховы помнiкаў. Праект пад назвай «Асноўныя палажэннi» разглядаў магчымасць захоўвання 

гэтым камiтэтам розных вiдаў помнiкаў: архiтэктуры, жывапiсу i скульптуры, манументаў прыкладнога 

мастацтва, пiсьма i друку, усiх помнiкаў, каштоўных «па сваёй старажытнасцi, мастацкай якасцi i архе-

алагiчнаму цi гiстарычнаму значэнню» [2, с. 27]. Але, як i раней, перавага ў справе па ахове помнiкаў 

аддавалася складанню агульных збораў. У той час лiчылася, што менавiта такi найбольш поўны збор 

з’яўляецца важнейшай формай аховы помнiкаў даўнiны. Але па сутнасцi ён падмяняў заканадаўчыя акты 

па iх ахове. Адзiнай заслугай праекта 1905 года было тое, што ўпершыню гаворка iшла пра неабход-

насць стварэння цэнтральных i губернскiх органаў аховы старажытных помнiкаў.  

У гэты ж перыяд вялiкую працу па ўратаванню помнiкаў праводзiлi архiўныя камiсii. Нажаль, яны 

iснавалi далёка не ва ўсiх губернях. Археалагiчны iнстытут, занепакоены масавай гiбеллю помнiкаў даў-

нiны, склiкаў нараду губернскiх архiвiстаў, якая распрацавала новы праект палажэння, паводле якога 

губернатарам давалася права самастойна ствараць архiўныя камiсii. Права адбору матэрыялаў распаўсю-

джвалася цяпер не толькi на дзяржаўныя архiвы, але таксама на архiвы саслоўных i грамадскiх устаноў. 

Акрамя таго, згодна праекта, на камiсii ўскладалася ахова i разборка прыватных архiваў са згоды iх ула-

дальнiкаў, а таксама рэгiстрацыя, апiсанне i даследаванне старажытных рэчавых помнiкаў. Гэты праект, 

як i праект «Асноўных палажэнняў», быў перададзены на абмеркаванне ў Дзяржаўную думу [2, с. 28].  

У заходнiх жа губернях тым часам пачынаюць стварацца мясцовыя губернскiя архiўныя камiсii; 

26 лютага 1909 года вiцебскаму губернатару барону Б.Б. Гершаў-Флотаву было перададзена прашэнне аб 
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заснаваннi ў губернi архiўнай камiсii. У дакуменце падкрэслiвалася, што помнiкi «не толькi не вывучаны 

да гэтага часу, але i ў большасцi выпадкаў нават i не сабраны i невядомы вучоным» [5, спр. 159, арк. 32]. 

Прашэнне падпiсалi 52 чалавекі, сярод якiх былi М.М. Багародзкi, В.С. Арсеньеў, М.Я. Нiкiфароўскi, 

У.К. Стукалiч, У.А. Кадыгробаў i iншыя. I гэта падзейнiчала. Ужо 31 мая было аб’яўлена пра стварэнне 

Вiцебскай вучонай архiўнай камiсii. Першым яе старшынёй быў абраны саветнiк губернскага праўлення 

Васiль Сяргеевiч Арсеньеў (1883 – 1947), адзiн з iнiцыятараў i галоўных стваральнiкаў Камiсii. Гэта быў 

вельмi цiкавы чалавек, якi ўсё сваё жыццё прысвяцiў гiсторыi i генеалогii, вывучэнню i захаванню пом-

нiкаў даўнiны. Вiдаць, гэта было не выпадкова, таму што ён быў пляменнiкам старшага захавальнiка 

Збройнай палаты Маскоўскага Крамля Ю.В. Арсеньева, рускага гiсторыка, прафесара Маскоўскага 

археалагiчнага iнстытута, вядомага спецыялiста па геральдыке. З дзiцячых гадоў Васiль Сяргеевiч Арсеньеў 

захапiўся гiсторыяй, i хаця скончыў юрыдычны факультэт лiцэя ў памяць цэсарэвiча Мiкалая ў Маскве, 

усё жыццё цiкавiўся гэтай навукай. У час знаходжання ў Вiцебску ён сабраў i выдаў дакументы i 

матэрыялы па гiсторыi Вiцебскай губернi, па гiсторыi Айчыннай вайны 1812 года, а таксама шмат прац 

па генеалогii i археаграфii [6, с. 157]. 

Спачатку Камiсiя змяшчалася ў будынку губернскага праўлення, а потым ёй было перададзена 

адно з памяшканняў Вiцебскага настаўнiцкага iнстытута па вулiцы Гогалеўскай. У пастаянны штат новай 

арганiзацыi ўвайшлi восем чалавек [5, спр. 161, арк. 98]. А да канца 1910 года архiўная камiсiя налiчвала 

ў сваiм складзе ўжо 28 членаў-заснавальнiкаў, 99 ганаровых i 325 правадзейных членаў, сярод якiх такiя 

вядомыя вучоныя, як В.В. Ключэўскi, Я.Ф. Карскi, А.С. Лапа-Данiлеўскi, П.П. Сямёнаў-Цяньшанскi, 

А.А. Шахматаў, Б.I. Эпiмах-Шыпiла i iншыя. Трэба адзначыць, што пры камiсii адразу ж былi заснаваны 

архiў, бiблiятэка i музей, якiя намаганнямi мясцовых гiсторыкаў i аматараў даўнiны пачалi паступова 

папаўняцца. У хуткiм часе ў гiстарычным архiве налiчвалася ўжо 314 спраў. Музейную экспазiцыю 

ўпрыгожвала цудоўная калекцыя з 1069 манет i 39 медалёў, а бiблiятэка складалася з 3700 тамоў [3, с. 322].  

У жнiўнi 1910 года замест В. Арсеньева, якi пераехаў на дзяржаўную службу ў Тулу, старшынёй 

архiўнай камiсii быў абраны таварыш пракурора Вiцебскага акруговага суда, Усевалад Антонавiч Кады-

гробаў (1877 – пасля 1915), якi таксама з’яўляўся iнiцыятарам заснавання гэтага гiстарычнага таварыства. 

Як i В. Арсеньеў, Усевалад Антонавiч скончыў юрыдычны факультэт i працаваў на гэтай нiве спачатку ў 

Вiленскай акрузе, а потым – у Вiцебскай. Акрамя пракурорскай дзейнасцi, ён выкладаў заканадаўства ў 

Вiцебскiх марыiнскiх гiмназiях. Але яшчэ ён быў захопленым краязнаўцам Вiцебшчыны, таму яго i 

абралi старшынёй Камiсii. У.А. Кадыгробаў з’яўляўся iнiцыятарам i арганiзатарам узвядзення ў Вiцебску 

i Барысаве помнiкаў у гонар герояў Айчыннай вайны 1812 года, а таксама адкрыцця Вiцебскага аддзялення 

Маскоўскага археалагiчнага iнстытута [7, с. 523]. Пасля сямi гадоў працы ў Вiцебску У.А. Кадыгробаў 

палучыў новае прызначэнне – пракурорам Гродзенскага акружнога суда, таму ў 1912 годзе на пасаду 

старшынi Вiцебскай вучонай архiўнай камiсii быў абраны дырэктар настаўнiцкага iнстытута Клаўдзiй 

Iванавiч Цiхамiраў (1864 – 1929), гiсторык-краязнавец.  

Кнiгi сходаў савета Вiцебскай архiўнай камiсii даюць уяўленне пра шырыню пытанняў, рашэннем 

якiх займалiся члены гэтага таварыства: збор матэрыялаў аб помнiках гiсторыi i культуры, даследаванне 

курганоў i гарадзiшчаў, арганiзацыя рамонту i рэстаўрацыя архiтэктурных шэдэўраў, складанне археала-

гiчных карт i фотатэкi помнiкаў даўнiны, арганiзацыя археалагiчных экскурсiй, пошукi архiўных матэ-

рыялаў i шмат iншае. Каб насельнiцтва мела ўяўленне пра значэнне помнiкаў i не рабiла перашкод для iх 

аховы, камiсiя прыняла рашэнне аб выданнi папулярнай брашуры пра помнiкi старажытнасцi i неа-

бходнасцi iх захавання [5, спр. 157, л. 5].  

Яшчэ адным вiдам дзейнасцi стала выданне кнiгi пад назвай «Працы Вiцебскай вучонай архiўнай 

камiсii». Першы том выйшаў ужо ў 1910 годзе i змяшчаў шмат цiкавага. Напрыклад, у iм быў апублi-

каваны артыкул А.П. Сапунова пра «Чартёж» Вiцебска 1664 года, у якiм аўтар сапаставiў яго з пiсь-

мовымi крынiцамi i ўпершыню разгледзiў гэты дакумент па найстаражытнай тапаграфii Вiцебска [8]. 

Другая кнiга выйшла ўжо пад iншай назвай – «Полацка-Вiцебская даўнiна». Гэта было зроблена таму, 

што першы том «меў строга навуковы характар i для шырокай публiкi як па зместу, так i па кошту быў 

цяжкадаступным» [5, спр. 157, арк. 6]. У названых выданнях друкавалiся даволi каштоўныя матэрыялы 

гiсторыка-краязнаўчага характару, дакументы з мясцовых архiваў, успамiны iншаземцаў пра Беларусь, 

хронiкi навуковага i грамадскага жыцця i г. д. Гэтыя артыкулы цiкавы i па сённяшнi дзень, таму што ўтрым-

лiваюць iнфармацыю старых дакументаў, якiя былi страчаныя ў пазнейшыя часы. Выдадзена было ўсяго 

тры выпускі перыядычнага часопiса. Акрамя гэтых зборнiкаў камiсiя выпусцiла шэраг асобных выданняў 

сваiх супрацоўнiкаў. Напрыклад, сярод iх быў артыкул, напiсаны В. Арсеньявым, пра асабовы склад ка-

мiсii ў 1910 годзе. К. Змiгродскiй падрыхтаваў каталог манет i медалёў музея, а М. Мельнiкава склала 

поўны каталог архiва [3, с. 323].  
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Па iнiцыятыве архiўнай камiсii ў 1910 годзе быў адкрыты Вiцебскi настаўнiцкi iнстытут, у якiм 

дырэктарам пачаў працаваць К.I. Цiхамiраў. Вялiкай заслугай членаў архiўнай камiсii з’явiлася таксама 

стварэнне ў Вiцебску аддзялення Маскоўскага археалагiчнага iнстытута. У дзень урачыстага адкрыцця  

27 кастрычнiка 1911 года прафесар iнстытута М.Ф. Калеснiкаў сказаў: «…цяпер ужо нашы бясцэнныя 

скарбы ў выглядзе рознага роду помнiкаў даўнiны не будуць трапляць у замежныя музеi, а знойдуць 

цiкаўных даследчыкаў у сябе на Радзiме» [5, спр. 158, арк. 11]. Колькасць слухачоў у 1911 годзе дасягала 

90 чалавек. Спачатку аддзяленне мела два факультэты – археалагiчны i археаграфiчны, а потым з’явiўся 

трэцi – гiсторыi мастацтваў. Неабходна памятаць, што само паняцце «археалогiя» ў той час не азначала 

навуку, якая звязана толькi з раскопкамi, а ўспрымалася значна шырэй. Археалогiя з’яўлялася навукай 

пра помнiкi гiсторыi i культуры. Таму вельмi знамянальна, што першая вышэйшая навучальная ўстанова 

па сваім профiлі была цесна звязана з гiсторыяй Беларусi, з яе старажытнымi помнiкамi. 

Аднак, нягледзячы на тое, што Вiцебская вучоная архiўная камiсiя iснавала ўжо два гады, яе 

статут так i не быў зацверджаны [5, спр. 145, арк. 98]. Мiнiстэрства ўнутраных спраў меркавала распра-

цаваць спецыяльны закон пра губернскiя архiўныя камiсii, але толькi ў залежнасцi ад асноўных палажэн-

няў праекта аб ахове помнiкаў, якi разглядаўся ў Дзяржаўнай думе. Навуковая грамадскасць выстаўляла 

даволi рэзкiя i радыкальныя папраўкi, накiраваныя фактычна не столькi супраць зместу праекта «Асноў-

ных палажэнняў», колькi супраць яго стваральнiкаў i заступнiкаў – Мiнiстэрства ўнутраных спраў i 

Сiнода. За мiнулае паўстагоддзе гэтае мiнiстэрства, на думку грамадскасцi, прадэманстравала поўную 

няздольнасць выканаць такую задачу. А супраць Сiнода выступiла Маскоўскае археалагiчнае таварыства, 

занепакоенае тым, што ў Смаленску епархiальнымi ўладамi былi распрададзены вельмi рэдкiя экспанаты 

царкоўнага музея [2, с. 28].  

Ухваліўшы неабходнасць закону аб ахове помнiкаў, XIV археалагiчны з’езд выказаў некалькi сур’ёз-

ных заўваг, якiя зводзiлiся к патрабаванню абвясцiць гiсторыка-культурную спадчыну «грамадскай 

маёмасцю», дазволiць ураду прымусова адчужаць помнiкi, забаранiць iх вываз за межы дзяржавы. 

Крытыка праекта «Асноўных палажэнняў» прымусiла перагледзiць дакумент i ў 1911 годзе падрыхтаваць 

другi варыянт, якi ўнеслi на разгляд III Дзяржаўнай думы [2, с. 28]. Вось чаму статут Вiцебскай вучо-

най архiўнай камiсii часова не зацвердзiлi. Аднак праца па захаванню культурна-гiстарычнай спадчы-

ны працягвалася. 

У сувязi са 100-годдзем разгрому напалеонаўскай армii начальнiк штаба Вiленскай ваеннай акругi 

аддаў распараджэнне аб устанаўленнi на месцах баёў памятных знакаў i аб рамонце ўжо iснуючых 

помнiкаў [4, спр. 48418, арк. 1, 10]. Аналагiчнай працай па ўшанаванню памяцi герояў Айчыннай вайны 

1812 года, па адшукванню брацкiх магiл i ўстанаўленню помнiкаў займалася i Вiцебская вучоная архiўная 

камiсiя. Для гэтага быў створаны спецыяльны камiтэт з 18 чалавек. На сабраныя сродкi ў Вiцебску па-

будавалi помнiк у гонар герояў Айчыннай вайны. Капiтул расiйскiх ордэнаў выдзелiў са спецыяльных 

сродкаў 5 тысяч рублёў на рамонт Кульнеўскай царквы ў маёнтку Iльзянберг Рэжыцкага павета Вiцеб-

скай губернi. Там па распараджэнню прадвадзiцеля дваранства I.I. Скварцова i з дапамогай супрацоў-

нiкаў архiўнай камiсii быў створаны будаўнiчы камiтэт, якi да 100-годдзя гiбелi славутага генерала  

Я.П. Кульнева адрамантаваў царкву [4, спр. 48413, арк. 13, 20].  

К таму часу Вiцебская вучоная архiўная камiсiя мела ўжо кантакты больш чым са 100 навуковымi 

ўстановамi Расii i замежных краiн. Iнтарэсы камiсii пастаянна пашыралiся. А таму пры ёй была створана 

спецыяльная камiсiя для разгляду архiўных спраў ва ўстановах, якая ў 1912 годзе паставiла сабе за мэту 

спынiць знiшчэнне архiўных матэрыялаў. На пасяджэннi 16 лютага савет камiсii прызнаў, што 

выключнай задачай з’яўляецца не толькi прагляд вопiсаў спраў, якiя падлягалi знiшчэнню, але i азнаям-

ленне з кожнай справай. Прычым па рашэнню савета ўсе справы, якiя мелi гiстарычнае, этнаграфiчнае i 

iншае навуковае значэнне, падлягалi захаванню ў архiве камiсii [5, спр. 157, арк. 19].  

Па просьбе асобай камiсii Рускага гiстарычнага таварыства ў сакавiку 1912 года Вiцебская архiў-

ная камiсiя прыступiла да збору звестак пра стан мясцовых ведамасных архiваў. Ужо ў чэрвенi такiя 

звесткi былi сабраныя i сiстэматызаваныя. Тады выявiлася, што архiвы ў павятовых гарадах у большасцi 

выпадкаў размяшчалiся ў падвальных памяшканнях i на гарышчах. Архiўныя справы захоўвалiся амаль 

што без нагляду, шмат з iх было знiшчана мышамi i згнiла ад сырасцi [5, спр. 157, арк. 25]. Архiвы 

губернскiх устаноў захоўвалiся ў лепшых умовах, але i тут была небяспека страцiць шматлiкiя архiўныя 

фонды. Асаблiва сумным было становiшча архiва Кантрольнай палаты. Частка яго змяшчалася ў павецi. 

Паперы былi ў поўным беспарадку i без усякiх вопiсаў. У такім жа стане знаходзiўся i архiў пры гарад-

скiм палiцэйскiм упраўленнi. Праглядаючы вопiсы спраў, якiя падлягалi знiшчэнню, члены камiсii адбi-

ралi найбольш каштоўныя, на iх думку, дакументы для пастаяннага захоўвання. З iх фармiраваўся архiў 

камiсii. Абмеркаваўшы стан губернскiх архiваў, савет Вiцебскай вучонай архiўнай камiсii пастанавiў 

хадайнiчаць праз Рускае гiстарычнае таварыства аб асiгнаваннi неабходных сродкаў (да 10 тыс. рублёў) 
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на куплю зямельнага ўчастка i ўзвядзенне будынка гiстарычнага архiва [5, спр. 157, арк. 27]. Нажаль, 

хадайнiцтва засталося без адказу. 

У той жа час архiўная камiсiя звярнулася да ўсiх дзяржаўных устаноў i прыватных асоб з просьбай 

паведамляць ёй пра любыя помнiкi гiсторыi i культуры Вiцебскай губернi i, па магчымасцi, дасылаць iх у 

музей. Камiсiя кiравалася першым параграфам свайго статута, у якiм гаварылася, што адной з галоўных 

мэт яе працы з’яўляецца «адшуканне, даследаванне, апiсанне i збiранне помнiкаў мясцовай старажыт-

насцi, раскопкi, навуковыя экскурсii i iншыя спосабы пошуку матэрыялаў па гiсторыi, археалогii i 

этнаграфii Вiцебскага краю» [5, спр. 145, арк. 129]. Нажаль, на гэтыя мэты сродкаў не хапала. Яшчэ ў 

1908 годзе з’езд прадстаўнiкоў архiўных камiсiй пастанавiў хадайнiчаць аб асiгнаваннi кожнай камiсii па 

2 тысячы рублёў у год. Пры разглядзе ў Дзяржаўнай думе законапраекта пра архiвы гэтае пытанне было 

ўвязана з агульным законапраектам аб ахове старажытнасцяў у Расii. Архiўным камiсiям выдаткавалi 

толькi па 200 рублёў штогод [5, спр. 145, арк. 204]. 

Яшчэ адной перашкодай у рабоце Вiцебскай вучонай архiўнай камiсii была адсутнасць сваiх памяш-

канняў для гiстарычнага архiва, археалагiчнай калекцыi i бiблiятэкi. Уся маёмасць камiсii з кастрычнiка 

1910 года размяшчалася ў настаўнiцкiм iнстытуце – спачатку ў асобным пакоi, а потым у настаўнiцкай i 

прыёмнай. Зразумела, такiя ўмовы ўскладнялi працу. На адным з пасяджэнняў было падкрэслена, што 

«ўсе службовыя асобы… выконваюць сваю працу… бясплатна ў свой вольны час» [5, спр. 157, арк. 42].  

Тым часам Рускае гiстарычнае таварыства на працягу 1912 – 1913 гадоў збiрала iнфармацыю пра 

становiшча архiваў па губернях. Сабраныя звесткi зноў пацвердзiлi карцiну iх паступовай пагiбелi. Таму 

гiстарычнае таварыства атрымала ў 1914 годзе дазвол на правядзенне з’езда прадстаўнiкоў архiўных 

камiсiй. Дэпутатам ад вiцебскiх архiвiстаў быў накiраваны К.I. Цiхамiраў [5, спр. 157, арк. 45]. У сваёй 

прамове перад дэлегатамi ён скардзiўся, што з-за адсутнасцi належнага памяшкання камiсiя не магла 

прыняць у свой архiў вельмi важныя дакументы. А калi гаворка зайшла пра ўплыў на ведамасныя архiвы, 

ён сказаў: «Якую-небудзь iнiцыятыву для аховы архiва праявiць я не маю нiякага права, таму што ў тых 

узаконеннях, якiя вызначаюць дзейнасць архiўных камiсiй, нiдзе не сказана, каб мы маглi рэвiзаваць, 

маглi мець якую-небудзь уласную iнiцыятыву» [9, с. 44]. Адны з дэлегатаў з’езда прапанавалi ператва-

рыць Асобую камiсiю гiстарычнага таварыства ў пастаянны орган аб’яднання i кiраўнiцтва дзейнасцю 

ўсiх вучоных архiўных камiсiй, а другiя – звярнуцца да вярхоўнай улады з просьбай прыняць архiўныя 

камiсii пад сваю апеку. Сапраўдную рэформу з’езд адкладаў на доўгi час. Вынiкам стала толькi ўма-

цаванне матэрыяльнай базы камiсiй. Урад унёс у Дзяржаўную думу законапраект аб давядзеннi казённай 

субсiдыi да 3 тысяч рублёў i для зацверджання гэтага пачаў выплачваць камiсiям 2 тысячы рублёў 

штогод [5, спр. 157, арк. 48, 49].  

Але ў 1914 годзе пачалася першая сусветная вайна, якая нанесла вялiкiя страты помнiкам гiсторыi 

i культуры Беларусi. Адны загiнулi падчас баёў, другiя незваротна прапалi ў перыяд варожай акупацыi, 

або пры эвакуацыi. У 1915 годзе Вiцебская вучоная архiўная камiсiя ўзгаднiла з губернатарам пытанне 

пра перадачу ёй двух памяшканняў пры архiве губернскага праўлення. Быў нават складзены каштарыс на 

рамонт. Але ў канцы лiпеня ўсе працы спынiлiся па распараджэнню губернскай улады ў сувязi з тым, што ў 

гэтых памяшканнях пачалi размяшчаць вайсковыя архiвы, якiя эвакуiравалi з Вiльнi i Дзвiнска. А ў 

жнiўнi архiўная камiсiя вымушана была пакiнуць i будынак настаўнiцкага iнстытута, таму што ў iм раз-

мясцiўся штаб Дзвiнскай вайсковай акругi. Бiблiятэчныя i архiўныя шафы былi пакiнуты на месцы, але 

карыстацца iмi было немагчыма. Археалагiчныя калекцыi былi пакладзены ў скрынi [5, спр. 157, арк. 75, 77]. 

Уся праца архiўнай камiсii па збору, вывучэннi i ахове помнiкаў спынiлася. Аднавiць яе ў блiжэйшы час 

не выпадала, таму што частку яе найбольш актыўных працаўнiкоў прызвалi ў войска. 

Пасля лютаўскай рэвалюцыi ў канцы сакавiка 1917 года ў Вiцебску быў створаны грамадскi 

камiтэт па ахове помнiкаў даўнiны, у склад якога Вiцебская вучоная архiўная камiсiя дэлегавала свайго 

прадстаўнiка. Нажаль, намi не выяўлена нiякiх дакументаў, якiя б сведчылi пра актыўную працу наз-

ванага камiтэта. Вядома, што ў 1919 годзе ў сувязi са стварэннем губернскага архiўнага ўпраўлення 

Вiцебская вучоная архiўная камiсiя была лiквiдавана, а яе музей, гiстарычны архiў i бiблiятэка перада-

дзены Вiцебскаму аддзяленню Маскоўскага археалагiчнага iнстытута. 

Заключэнне. У пачатку XX стагоддзя спецыяльная мiжведамасная камiсiя склала праект стварэн-

ня камiтэта, у падначаленні якога былi б усе мясцовыя арганiзацыi, якiя мелi дачыненне да аховы пом-

нiкаў. Праект разглядаў магчымасць захоўвання гэтым камiтэтам розных вiдаў помнiкаў: архiтэктуры, 

жывапiсу i скульптуры, пiсьма, друку i г. д. Перавага ў справе па ахове помнiкаў аддавалася складанню 

агульных збораў. У той час лiчылася, што менавiта такi найбольш поўны збор з’яўляецца важнейшай фор-

май аховы помнiкаў даўнiны. Упершыню гаворка iшла пра неабходнасць стварэння цэнтральных i гу-

бернскiх органаў аховы старажытных помнiкаў. Але гэтае пытанне так i не было вырашана да 1914 года, 

калi пачалася першая сусветная вайна.  



2010                                       ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия А 

 

 56 

Аднак усе гэтыя гады ў Вiцебску, якi быў да рэвалюцыi буйнейшым культурным цэнтрам у 

Беларусi, працавала Вiцебская вучоная архiўная камiсiя. Гэтае гiстарычнае таварыства Вiцебскай губернi, 

якое праiснавала да 1919 года, шмат чаго зрабiла па ахове беларускiх помнiкаў гiсторыi i культуры, па 

вывучэнню i папулярызацыi гiсторыi роднага краю, па збiранню прадметаў старажытнасцi, правядзенню 

археалагiчных раскопак, а таксама па збору i вывучэнню старадаўнiх рукапiсаў i дакументаў. 
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CUSTODY OF VITEBSK MONUMETS OF ANTIQUITY IN THE BEGINNING OF XX СENTURY 

 

Study and custody of monuments are of special necessity, and the State building is impossible without 

understanding of the variety of cultural and historic heritage, without the historical memory. The problem of 

organizing the state system of custody of Belarusian monuments of antiquity in the beginning of XX century 

hasn’t been the theme of special research yet. The aim of the article is to analyze and evaluate the work of the 

administration in the beginning of XX century, solving the problems of custody of the monuments of history and 

culture of Belarus. While studying the topic we need to draw attention to the activity of the Vitebsk Scientific 

Archive Committee, a well-known historic association of Vitebsk region. The article includes archive recordings 

for first time added to the scientific research.  

 


