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Анатацыя. Паступовае развiццё гiсторыi навукi у Беларусi патрабуе 

татальнай распрацоукi i раскрьщця крынiцазнаучага патэнцыялу дакументау i 

матэрыялау захаваных фондау айчынных навуковых устаноу. У дадзеным 
артыкуле прыведзена характарыстыка комплексу дакументау, здзейснены 
тыпавiдавы аналiз, а таксама аналiз iнфармацыйнай напауняльнасцi 

гiстарычных крынiц, якiя адклалiся у фондзе 1509 "Заходняе аддзяленне 
Усесаюзнай ордэна Ленiна i ордэна Працоунага Чырвонага Сцяга акадэмii 
сельскагаспадарчых навук iмя Ленiна" Нацыянальнага архiва Рэспублiкi 
Беларусь (НАРБ). 
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Аннотация. Постепенное развитие истории науки в Беларуси требует 
всесторонней разработки и раскрытия источникового потенциала документов и 
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статье приведена архивоведческая характеристика комплекса документов; 
осуществлен типовой анализ, а также анализ информативной наполняемости 
исторических источников, хранящихся в фонде 1509 «Западное отделение 
Всесоюзной ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени академии 
сельскохозяйственных наук имени Ленина» Национального архива Республики 
Беларусь (НАРБ). 
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Развiццё у Беларусi такой вузкаспецыяльнай дысцыплiны, як 
гiсторыя навукi, патрабуе маштабнага крынiцазнаучага аналiзу 
архiуных матэрыялау, якiя адклалiся у дзейнасцi важнейшых 
навуковых цэнтрау краiны. Разам з гэтым варта адзначыць, што 
шмат якiя фонды не выкарыстоуваюцца гiсторыкамi навукi у 
дастатковай ступенi. У якасцi яскравага прыклада выступае фонд 
1509 «Западное отделение Всесоюзной ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени академии сельскохозяйственных 
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наук имени Ленина» НАРБ, дакументы якога на дадзены момант 
амаль не уведзены у шырокае навуковае абарачэнне. 

Заходняе аддзяленне У АСГНIЛ было створана Пастановай 
Савета Мiнiстрау СССР ад 7 верасня 1971 г. i аб'ядноувала усе 
сельскагаспадарчыя навуковыя i навукова-даследчыя установы 
Заходняга рэгiёну СССР (Беларусi, Лiтвы, Латвii, Эстонii). 
Асноунай яго задачай было навукова-метадычнае кiраунiцтва 
даследчай працай, каардынацыя тэматычных планау, 
распрацоука мер па удасканаленнi тэхналогii вытворчасцi 
сельскагаспадарчай прадукцыi i iнш. На думку шмат якiх 
даследчыкау, Заходняе аддзяленне прынесла вяшю плён 
развiццю сельскай гаспадаркi i аграрнай навукi у названых 
краiнах [1, с. 160]. 

Фонд дадзенай установы быу утвораны па вынiках працы 
лiквiдацыйнай кам1с11 Заходняга аддзялення У сесаюзнай 
Акадэмii сельскагаспадарчых навук iмя Ленiна (лiквiдацыя 
аддзялення адбылася у :жнiунi-лiстападзе 1991 г.) шляхам 
аб'яднання спрау ЗА УАСГНIЛ за увесь перыяд яго дзейнасцi 
(1971-1991 гг.) па прынцыпу правiньенцыi. Да 2012 г. ён 
захоувауся у ведамственным архiве Мiнiстэрства сельскай 
гаспадаркi i харчавання Рэспублiкi Беларусь, што абумовiла 
нiзкую распрацаванасць крынiцазнаучага патэнцыяла дадзеных 
гiстарычных крынiц (як паказвае практыка, даследчыкi амаль 
нiколi не звяртаюца да матэрыялау, якiя захоуваюцца у 
ведамственных архiвах па прычынах дэцэнтралiзаванасцi 
крынiц, адсутнасцi распрацаваных навукова-даведкавых 
апаратау, адсутнасцi чытальных залау i умоу для навуковай 
працы). Толькi у 2012 г., калi дакументы у колькасцi 238 адзiнак 
былi перададзены у НАРБ, яны сталi дасяжнымi для гiсторыкау. 
Пры гэтым варта адзначыць страту па нявызначаных прычынах 
ведамственным архiвам Мiнсельхарч 14 архiуных спрау ( з 
пазнакай "пути розыска которых исчерпаны"), сярод якiх 
даклады, праграмы працы спецыялiзаваных саветау, справаздачы 
эксперыментальных баз i iнпт. [2, арк. 34-38адв.]. 

Пры аналiзе названага фонда звяртае увагу тое, што яго 
штучна "вычысцiлi" i прывялi у адпаведнасць савецкiм i 
постсавецкiм сiстэмам УСАРД i пералiкам захавання па тэрмiнах. 
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Дадзены фармальны падыход, пры якiм каштоунасць дакумента 
вызначаецца не яго iнфармацыйнай напауняльнасцю, а 
iнструкцыямi па захаваннi з боку вышэйстаячых органау 
(напрыклад, Дэпартш,�ента па архiвах i справаводстве), якiя 
нярэдка не улiчваюць iнтарэсы айчыннай навукi, у вынiку значна 
пашкодзiлi тыпавiдавой разнастайнасцi гiстарычных крынiц. Так, 
выключная большасць матэрыялау фонду ЗА У АСГНIЛ 
прадстаулена арганiзацыйна-распарадчай, статыстычнай, 
справаводчай 1 iнфармацыйнай дакументацыяй. Захавалiся 
загады, распараджэннi, статыстычныя справаздачы, гадавыя 
справаздачы аб дзейнасцi, звесткi аб прыёме замежных 
дэлегацый, аналiтычныя запiскi, пратаколы пасяджэнняу, планы 
працы, штатныя расклады, даведкi у ЦК КПСС i ЦК КПБ, 
лiквiдацыйны баланс. Захавалася некалькi сукупнасцей крынiц 
(пратаколы, расклады, праграмы, даклады i iнш.), прысвечаных 
падрыхтоуцы i правядзенню мiжнародных форумау, у 
прыватнасцi - "Шляхi павышэння урадлiвасцi глебау у Беларусi, 
Лiтве, Латвii, Эстонii", якая адбылася у снежнi 1973 г. у Вiльнюсе 
[3, арк. 1-259]. 

Разам з гэтым, у фондзе захоуваецца толькi адна асабiстая 
справа - доктара сельскагаспадарчых навук, акадэмiка-сакратара 
ЗА УАСГНIЛ Тамары Нiкандрауны Кулакоускай [4]. Астатнiя 
асабiстыя справы дзеячау установы па нявызначаных прычынах 
у склад ф. 1509 не трапiлi. Як вынiк - звесткi персанiфiкаванага 
характару, датычныя выбiтных вучоных-аграрыяу (акадэмiкау 
С.Г Скарапанава, ММ Севярнёва, I.M Нiкiтчанкi i iнш), якiя 
працавалi у структуры ЗА У АСГНIЛ, прыходзiцца шукаць у 
iншых месцах. Так, вялiкая колькасць асабiстых спрау 
знаходзiцца у складзе фонда 2 Цэнтральнага навуковага архiва 
НАН Беларусi, што значна дапамагае раскрыццю патэнцыяла 
фонду 1509 НАРБ. 

У сукупнасцi захаваных матэрыялау Заходняга аддзелення 
цалкам адсутнiчаюць эга-дакументы i эга-тэксты, пашыраныя 
матэрыялы абмеркавання навуковых праблем. У склад комплекса 
дакументау не увайшла нават службовая перапiска па навуковых 
пытаннях, якая дазволiла б значна дапоунiць iнфармацыйны 
патэнцыял фонду i адлюстраваць кантэкстуальныя асаблiвасцi 
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функцыянавання адцзялення, а таксама сацыяльна-палiтычныя, 
iдэалагiчныя i навуковыя умовы стварэння астатнiх дакументау. 

Фактычна, адмова ад уключэння у фонд названых вышэй 
тыпау i вщау матэрыялау вядзе да ускладнення выканання 
патрабаванняу фенаменалагiчнай рэдукцыi гiстарычных крынiц. 
Гэта выражаецца у двух важных фактарах. Па-першае, 
адсутнiчаюць устаноукi да адмовы ад псiхалагiзацыi вопыта 
"iншага" i правядзення яго праз свой асабiсты. Як паказвае 
практыка, прысутнасць у даследаваннi эга-матэрыялау i 
асабiстых спрау дазваляе стварыць такое дыскурсiунае поле, у 
якiм па прычыне наяунасцi фрагментарных звестак аб вопыце 
"iншага" ствараецца магчымасць да канструкцыi дадзенага 
вопыту без сваiх асабiстых усталёвак. Па-другое, не уключэнне 
названых тыпау i вiдау крынiц у склад фонда прымушае 
даследчыка да штучнай мадэрнiзацыi iнфармацыi, калi ён 
навязвае крынiцазнаучай рэальнасцi уласныя традыцыйныя, 
навуковыя, вопытныя i iншыя усталёукi ( г. зн. разглядаць 
дзейнасць вучоных Заходняга аддзялення улiчваючы не ix 
псiхалагiчныя, сацыяльныя i iншыя характарыстыкi, а 
абапiраючыся на пэуны асяраднёны партрэт, складзены самiи 
даследчыкам) [5, с. 80]. 

Разам з гэтым, дакументы, якiя уваходзяць у склад ф. 1509 
НАРБ дазваляюць адлюстраваць пэуныя патэрны гiстарычнай 
навуковай рэальнасцi з прыцягненнем iншых крынiц. Яны 
з' яуляюцца карысным матэрыялам для адлюстравання агульных 
станау сельскагаспадарчай навукi у Беларусi, даюць магчымасць 
параунаць яе з навукай у Лiтве, Латвii, Эстонii (гл. напр.: [6], [7] 
i iнш.). 

Дакументы Заходняга адцзялення яскрава адлюстроуваюць 
рознiцу памiж праблемамi, апiсанымi у афiцыяльнай прэсе i 
праблемамi, якiя бачылi вучоныя у сваiх справаздачах i 
аналiтычных запiсках. Так, негледзячы на тое, што у афiцыйнай 
прэсе (а пасля - i у гiстарыяграфii) заужды iснавала тэндэнцыя 
адлюстроуваць БССР як рэспублiку, у якой надзвычай высока 
развiта культура льнаводства, дакументы Заходняга аддзялення 
сведчаць, што, напрыклад, у 1977 г. рэнтабельнасць льнаводства 
у Беларусi складала 32,3%, а у 1979 - 20,9% [8, арк. 3-4] i г.д. У 
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наступныя гады яна толькi падала, а у цэлым за увесь час 
iснавання БССР нiколi не была больш за 87% хаця, на думку 
вучоных ЗА У АСГНIЛ, магла быць значна вышэйшай. 

Вялiкi аб'ём матэрыялау прысвечаны аналiтьщы укаранення 
. . 

навуковых распрацовак у галше кормавытворчасц�, 
жывёлагадоулi, земляробства, лугаводства i iнш. Як вынiкае з 
шэрагу дакументау за подпiсам акадэмiка-сакратара Т.Н. 
Кулакоускай, за 1970-я гг. iнстытутамi краiны бьmа праведзена 
вялiкая колькасць фундаментальных i прыкладных навуковых 
даследаванняу, укараненне якiх у дзейнасць у галiне сельскай 
гаспадаркi у тэорыi значна паляпшала яе стан i iнтэнсiфiкавала 
рост (ход тэарэтычных распрацовак i апрабiраванне ix на 
практыцы таксама добра прадстаулены у складзе ф. 1509 
[9],[101). 

Аднак, як неаднаразова адзначала Таццяна Нiканорауна, у 
сельскагаспадарчай вытворчасцi iснавала шмат праблем i яе рост 
тармазiуся выключна тым, што беларускiя прадпрыемствы, якiм 
былi перададзены для укаранення каштоуныя навуковыя 
распрацоукi, не спяшалiся ix выкарыстоуваць i працавалi з 
прымяненнем старых, менш дакладных метадау [11, арк. 3]. У 
шырокай перспектыве у 1970-1980 гг. дадзеная праблема 
стварыла значны перакос у навукова-тэхнiчнай, структурнай, 
арганiзацыйнай палпьщы, дэфiцыт, падкрэслiла нiзкую 
актыунасць аграрнага сектару i нiзкую успрымальнасць яго да 
укаранення навуковаёмiстых тэхналогiй [12, с. 123]. Напрыклад, 
як сведчаць матэрыялы спрау фонду 1509, паводле 
распрацаваных Заходнiм аддзяленнем новых тэхналогiй у БССР 
па стане на 1987 г. апрацоувалася толькi 60% цукровых буракоу, 
50% бульбы, 30% льна, 28% кукурузы [13, арк. 6]. 

Пэуная колькасць матэрыялау фонду Заходняга аддзялення 
У сесаюзнай ордэна Ленiна i ордэна Чырвонага Працоунага Сцяга 
акадэмii сельскагаспадарчых навук iмя Ленiна адлюстроувае 
працы па вывядзеннi новых парод свойскiх жывёл i намаганнях 
беларускiх вучоных да прызнання дадзеных парод на 
агульнасавецкiм узроуш. Яскравым прыкладам з 'яуляецца 
дакладная запiска прафесара Х. С. Гарагляда з аргументацыяй 
унiкальнасцi гарынскiх кароу, выведзеных айчыннымi вучонымi 
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яшчэ у XIX ст., а таксама неабходнасцi прызнаць ix асобнай 
мясцовай пародай [14, арк. 200-203]. Пэуная сукупнасць 
дакументау прысвечана апiсанню распрацоукi i прызнання 
асобнымi пародамi беларускiх чорна-пярэстых свiней i пароды 
БКБ-1, якiя выводзiлiся беларускiмi вучонымi у вобласцi 
жывёлаводства [15, арк. 3]. 

Каштоунымi для даследаванняу гiсторыi сельскагаспадарчай 
навукi з 'яуляюцца матэрыялы, прысвечаныя мiжнароднаму 
супрацоунiцтву беларускiх навукова-даследчых iнстытутау 
аграрнага профiлю. Так, добра захавалiся матэрыялы аб плённым 
супрацоунiцтве з iнстытутамi ГДР, з якiх вынiкае, што у 
супольнасцi з нямецкiмi вучонымi, айчынныя вучоныя-аграрьп 
займалiся пытаннямi селекцыi жыта, азiмых; абменам сартамi 
ячменю; вывядзеннем супольных гатункау бульбы; распрацоукай 
сiнтэтычных рэчывау i гармонау для свойскiх жывёл; стварэннем 
каменеуборачных машын i шмат iнш. [16, арк. 1-5]. Дакументы 
фонду 1509 асвятляюць таксама пытаннi прыёму мiжнародных 
дэлегацый. Прыкладам з'яуляецца падрабязная праграма 
навуковых i навукова-аглядных мерапрыемствау для дэлегацыi 
ГДР на чале з Прэзiдэнтам Акадэмii сельскагаспадарчых навук Э. 
Рюбензамам, якая знаходзiлася у БССР 14-21 верасня 1978 г. 
[17]. Прысутнiчаюць звесткi аб зваротных вiзiтах беларускiх 
вучоных. Так, захавалася падрабязная справаздача наведвання 
ГДР акадэмiкам-сакратаром ЗА У АСГНШ С.Г. Скарапанавым, 
якi быу накiраваны у 1975 г. на буйную мiжнародную 
канферэнцыю "Вопыт i праблемы у падрыхтоуцы мелiяратыуных 
мерапрыемствау у сацыялiстычнай сельскай гаспадарцы" [18]. 

Цiкавымi з кропкi гледжання гiсторыi навукi з'яуляюцца 
перспектыуныя планы i праграмы навуковых прац, яюя масава 
адлажьшiся у дзейнасцi Заходняга аддзялення У АСГНIЛ. 
Дадзеныя матэрыялы дапамагаюць акцэнтаваць увагу на 
найбольш важных, на думку айчынных вучоных, праблемах той 
цi iншай галiны аграрных навук. Так, у 1978 г. была распрацавана 
перспектыуная праграма на 1981-2000 гг. па сялекцыi i 
насенняводству кармавых травау у рэспублiках рэгiёну. Паводле 
дадзенай праграмы, найбольш важнымi i каштоунымi сартамi i 
гiбрыдамi травау для БССР у перспектыве блiжэйшых 20 год 
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з'яулялiся канюшына чырвоная, канюшына белая, люцэрна, 
цiмафееука лугавая, купкоука зборная, жьщiк многагадовы [19, 
арк. 1-8]. 

Вялiкая частка гiстарычных крынiц фонда - гэта матэрыялы 
аператыунага кiраунiцтва аддзяленнем, сярод якiх - загады 
акадэмiка-сакратара, распараджэннi, пастановы 1 г. д., якiя 
могуць быць каштоунымi з пункту гледжання аналiзу кадравай i 
гаспадарчай палпыю ЗА У АСГНIЛ. Добра прадстаулены 
дакументы гадавых сходау акадэмiкау i членау-карэспандэнтау 
аддзялення, дакументы аб працы Бюро аддзялення, справаздачы 
аб гаспадарчай дзейнасцi. 

Такiм чынам варта адзначьщь, што фонд 1509 Заходняга 
аддзялення У сесаюзнай ордэна Ленiна i ордэна Працоунага 
Чырвонага Сцяга акадэмii сельскагаспадарчых навук iмя Ленiна, 
не гледзячы на поуную адсутнасць у iм эга-дакументау i эга
тэкстау, дрэнную прадстауленнасць асабiстых спрау выбiтных 
вучоных-аграрыяу, страту па невядомых прычынах частю 
матэрыялау на месцы ранейшага захавання, з'яуляецца 
каштоунай гiстарычнай крынiцай па гiсторыi сельскагаспадарчай 
навукi у БССР. Ён пралiвае святло на пытаннi, звязаныя з 
распрацоукай i спробамi укаранення высокаёмiстых навуковых 
тэхналогiй у беларускi аграпрамысловы сектар у 1970-1980 гг.; 
мiжнародныя навуковыя сувязi; працэсы распрацоукi 
фундаментальных i прыкладных тэм i шмат iншага. Разам з гэтым 
варта адзначыць, што iнфармацыйны патэнцыял памянёных 
вышэй гiстарычных крынiц узрастае пры выкарыстаннi ix у 
сукупнасцi з дакументамi iншых фондау i архiвау, у якiх 
захавалiся асабiстыя справы i шшыя матэрыялы дзеячоу 
Заходняга аддзялення УАСГНIЛ. 

Cnic выкарыстаных крынiц: 

1. История аграрной науки Бе,1аруси (XIX - начало XXI в.): в 2 ч. / В. Г. Гусаков [и др.]; 
редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.] : Нац. акад. наук Беларуси. Ин-т истории. -Минск: Беларус. 
навука, 2017. -Ч. 2. - 508 с. 

2. Нацыянальны apxiy Рэспублiкi Беларусь (НАРБ). -Ф. 1509. Воп. 1. 
3. НАРБ. - Ф. 1509. Воп. 1. Спр. 18. 
4. НАРБ. -Ф. 1509. Воп. 1. Спр. 249. 
5. Савин, В. А. О методологических понятиях феноменологии документа / В. А. Савин // 

Документ. Архив. История. Современность : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-
летию подготовки документоведов в Урал. федер. ун-те, Екатеринбург, 1-4 нояб. 2012 г. / Урал. федер. 
ун-т. -Екатеринбург, 2012. -С. 78-82. 

6. НАРБ. -Ф. 1509. Воп. 1. Спр. 147. 

199 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by8



7. НАРБ. -Ф. 1509. Воп. 1. Спр. 94. 
8. НАРБ. -Ф. 1509. Воп. 1. Спр. 134. 
9. НАРБ. -Ф. 1509. Воп. 1. Спр. 223. 
10. НАРБ. -Ф. 1509. Воп. 1. Спр. 224. 
11. НАРБ. -Ф.1509.Воп.1.Спр.110. 
12. Сакович, В. С. Сельское хозяйство Беларуси: исторический очерк развития/ В. С. Сакович 

// Белорус. экон. журн. - 1999. -№ 3. -С. 114-125. 
13. НАРБ.-Ф. 1509 Воп. 1.Спр.192. 
14. Цэнтралъны навуковы apxiy Нацыяналънай акадэмii навук Беларусi (ЦНА НАН Беларусi). 

-Ф. 1. Оп. 1. Д. 655. Т. 1. 
15. НАРБ. -Ф. 1509. Воп. 1. Спр. 133. 
16. НАРБ. -Ф. 1509, Воп. 1, Спр. 73. 
17. НАРБ.-Ф.1509.Воп.1.Спр. 84. 
18. НАРБ. -Ф. 1509. Воп. 1. Спр. 46. 
19. НАРБ. -Ф. 1509. Воп. 1. Спр.115. 
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