
Анuга, содерж·аzцая .нетрическuе записи НовогруrJп:о,"о .11усу.1ь.1zанского 
прихода за о:онец XJJIJ - нача.ю );JX в ., яюяется старейиш.н исnючнuk"о.н такого 
poda. Она хранится в фонде (<Новосруdсю,й зе.11е.1ы1ы11 суд,) в Наz1иона.1ы10111 
историчесk"о.11 архиве Бе.юруси. Эта J.:нига соdер,жит не mo.zы..xJ генеа:zогическuе 
записи, но u ва.жную инфор.11ацию о ре:щ,0uозной 11рш:т11ке .11уст.1ь.1щ11 

11 

повседневной :J1cum11 и:на.1ю. 

Т/1е book. comaining metric recoгcis о{ tl1e .\'oi·ogmclok Jfuslim pшis/1 /or the 
late l 8111 

- ешlу 19'h ceпtш·ies, is the oldest source о( suc/1 kiпd. lt 1s kept as part of
tl1e (<Soi·ogmdok Land CouгtJJ /imcl in tl1e .\'atioпa/ Histoгical Aл.:l1i1·es of Belarus. 
T/Jis book co11tains not оп/у genealogical гесогds, but also impoгtaпt information 
аЬоиt tl1e гeligious pгactice ofjfuslims ancl t/1e claily li/e of t!1e !тат. 

;А)•т,: Т.I. (J!iнск) 

ДА ПСТОРЬП IСНАВАННЯ 
ВIЛЕНСКАГА БЕ.lАРУСКАГА МУЗЕЯ Il\lЯ IВАНА .1УЦКЕВIЧА 

(ПА :'\IA ТЭРЫЯ.lАХ ФОНДУ АДДЗЕ.lА РЭДКIХ КНIГ I РУКАШСАУ 
ЦЭНТРАЛЬНАЙ НАВУКОВАЙ ЫБ.1IЯТЭКI I:\IЯ ЯКУБА KO.lACA 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭl\Ш НАВУК БE.lAPYCI) 

3 пачатку 1920-х п. Вi:1ьня стала цэнтрач беларускага нацыяна,1ьна-куль
турнага руху. Тут актывiзава:шсь ку,1ьтурна-асветнiцкая ;пейнасць розных бела
рускiх аб' я.Jнанняу. навуковых таварыствау·. гра"1а.Jскiх арганiзацый. што, у 
сваю чаргу, спрыяла абу.Jжэнню у насепьнiцтва нацыяна.1ьнай сал�асвя.Jомасцi. 

А.Jны�1 з пачына.1ьнiкау i ,1i.Japю1 бе.�арускага нацыяна,1ьнага а.Jра.Jжэння 
быу бе,�арускi грал�а.JСка-па,1iтычны Jзеяч. празаiк. публiцыст, археолаг. края
знауца Iван Jlуцкевiч (] 881-1919) [7]. Ён на.;�ежау .Ja iнiцыятарау стварэння 
па.Jпо,1ьнай беларускай па;riтычнай партыi Бе.�аруская сацыя,1iстычная граыада i 
Бе.1арускага навуковага таварыства (.1а.1ей БНТ), якое ые,�а права ствараць i 
утры,\с1iваць за свой кошт ,1узеi, бiблiятэкi. навуковыя ус1ановы, право.Jзiць 
выста5'·кi. экскурсii .. 1екцыi, навуковыя з'ез.1ы. зай:11ацца вы.1авецкай ,JЗейнасццю. 
Па iнiцыятыве I. Луцкевiча 6ы,1i заснаваны беларускiя газеты «Наша .JО,1Я>> i 
«Наша нiва», кнiгавь1.Jавецкае таварыства «Наша хата». адкрыта першая бела
руская гi�шазiя у Вiльне. Бу.1учы не то,1ькi вя:.�оыьш граыадска-палiтычныы дзея
чаы, а.1е i вучоныi11-архео,�агам, якi атрымау ака.Jэ�1iчную а.Jукацыю у Пецяр
бургскi,\1 унiверсiтэце i Археа.1агiчныы iнстытуце. I. Луцкевiч усё жьщцё збiрау 
кнiжныя по,,,шiкi. прад,\rеты ыастацтва - усё тое. што тычьыася багатай спадчь1-
ны 6е,1арускага наро.Jа у галiне apxeaлorii, этнаграфii, гiсторыi, навукi i культу
ры. ,<Iв. Луцкевiч. творачы сваю калекцыю, л1еу на ,1эце сабраць л�атэрыя.1ы, якiя 
Jaлi-6 л�агчыл1асць вывучэння л�атэрыяльнай i .Jухоунай ку.1ьтуры 6е,1арускага 
наро.1а, 6е.1арускага \�астацтва - га.10:у·ныы чына�1 наро.1нага. бе.�арускай гiсто
рыi - пере.1 усiм з часоу Вюiкага Княства Лiтоускага» [5, с. [3]]. За ro.J .Ja сл1ерцi 
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Л uкевiч пера.1ау· сва: найбагаuейшыя ка.1екuыi Бе.1арускю1у навукова:..rу тава
!. у 8,, як аснову .1.1я ое.1арускага наuыяна.1ыш1 а \rузея. I.JJЯ заснавання якога
рыст -

хх 
. r . ~ ~ r 

алежыuь .1а пачатку , стаго.1.1зя. ка.11 асао:пва уз,rаuнеу оеларуск1 наuыя-
«��:на-рэва.1юuыiiны рух з а.1наго боку i русiфiкаuыiiная i па.1анiзаuыйная праuа 
н ноv i uapcкix чыноу·нiкау• - з .J)})Тога» [ 4. с. 21 ]. 
п
а 

�, 1921 г. у Вi.1ьнi S· Базыльянскiх ыурах з .1азво.1у праваслау·най кансiсто-
ыi. якая на той час ва.10.1а,1а yci�1i бу.1ынкю1i �1анастыра. у невялiкiч па плошчы 

�амяшканнi пача5 сваю .1зейнасuь с,1авуты Бе.1арускi :..rузей. заснаваны на у·нi
кальнай прыватнай ка.�екuыi !вана Jlyuкeвiчa. Для у·шанавання яго пa�rяui \tузею 
было нцалена i:..1я !. Луuкевiча. Першьщ .1ырэктарач :11узея стау· браr Iвана. 
беларускi гра:..�а.1ска-па_;1iтычны .1зеяч. крьпык .. 1iтаратуразнавеu .. 1iнгвiст, гiсто
рык Антон .lуuкевiч (1884-1946?). У 1939 г. ён быу арыштаваны па абвiнавач
ваннi у контррэва.1юuыйнай .1зeiiнacui i асу.Jжаны на 6 га.105 зняволення. па.1час 
якога пачёр. 

Некаторы час музеii заставау·ся без кiраунiuтва i то.�ькi у :1iпенi 1941 г. яго 
;:rырэктара,1 быу· прызначаны беrарускi гра,rа.1ска-культурный леяч. вы.1авеu, 
лiтаратуразнавеu Янка (!ван lосiфавiч) Шутовiч ( 1904-1973 ). якi на той час су:..rя
шчау паса.1у выкла.1чыка у Беларускай настаунiuкай се:..1iнарыi з праuай навуко
вага супраuоу·нiка ыузея i якi з:..rянiу· на гэтай паса.1зе Мар·яна Пеuюкевiча 
( 1904-1983 ). У штаuе чузея было чатыры супраuоу·нiкi. вя,�ася праuа па S·пара.1-
каваннi экспанатау·. вя:веннi iнвентарных кнiг. ск.1а.1аннi ката.1огау i iнш. Вя.10-
чы беларускi :..rастак Пётра Сергiевiч (1900-1984) успачiнау·. што. працуючы у 
музеi з .1iстапа.1а 1939 па чэрвень 1941 г .. пры:..rа5 на .1эпазытарнае захаванне 
прыватную бiб:1iяпку ксёюза В. Га.1леускага (1888-1942?) (18. с. 447-448]. 
афарч.1я5 атры:..rаную у .1ар бiб.1iятэку архiтэктара Л. Дубейкаускага ( 1869. па 
iншых звестках 1867-1940) (1. с. 14-15]. вёу iнвентарную кнiгу (16 .. 1. 1]. Пры
uягва.1iся .1а праuы 5· ыузеi i пазаштатныя супраuоу·нiкi. у асноуньш .1.1я апiсання 
як новых экспанюау. так i тых. што ужо бы.1i атрьшаны з ка.1екuый !. Луuкевiча. 
Па;:rчас фашысuкаii акупаuыi :11yзeii быу выселены з Бюь1.1ьянскiх :11уроу . .1зе 
знахох,iуся з "юманту свайго заснавання. Напрыканuы вайны ста,�а вя.1оыа, што 
фон.1ю1 чузея пагражае а.1праука 5· Гер,rанiю. Я. Шутовiч разю1 з супраuоу·
нiкамi i з .1апа�.югаii неабыякавых .1а лёсу Беларускага ,1узея .1юлей поле5· най
больш каштоу•ныя экспанаты захаваuь у ск.1епе касuё.1а Святога \.Iixa.1a. а.1мiнi
стратара.ч якога 5· той час быу вя.10�1ы .1зеяч бе.1арускага наuыяна.1ьнага а.1ра
.::rжэння ксён.13 А.1ю1 Станксвiч ( 1892-1949). Такi"1 чынам а'>1а.1ь uа:ткаы былi 
захаваны фон.Jы :..1узея. Але ужо S· :1iстапцзе 1944 г. у Лiтве бы.1а створана .1iквi
Jацыйная ка:11iсiя .1.1я а.1бору i пера.1ачы часткi ка.1екuыi :11узея Бе.�арускай ССР. 
Пазней у ск:1аJ кaыicii 5·вайш.1i i пра.Jстау·нiкi 5 ·ра.1авай .1элегаuыi з :\1iнска. 
Найкаштоу·нейшыя экспанаты бы:1i па.1зе,1ены пюriж apxiвa\1i, ыузея\ri i бiб.1iя
тэкачi .Ътвы i Беларусi. У 1945 г. камiсiя скончьmа сваю праuу, якая .1оу,кьпася 60.1ьш 
за па)°то.1а i вынiкам якоii ста:�а канчатковая .1iквi.1ацыя ,1узея (8, .1. 81-84] . 

У 1974 г. у рукапiсны фон.1 а.J.1зела рэ.1кiх кнiг i рукапiсау· Uентральнай 
навуковай бiб.1iятэкi Нацыяна,1ьнай акалмii навук Бe.iapyci (UНБ НАН Бела
русi) паступiу на .1зяржау·нае захаванне асабiсты apxiy Я. Шутовiча. якi па во.1i 
:1ёсу стау· апошнiм .1ырэктара\1 Вi.1енскага \rузея. i ШЙ\rау· гэту паса.1у з 1941 г. 
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аж ,:ia свайго арышту органа.\li НКУС у 194-1 г. У 195-1 r. ён 6ы5· вьпва.1ены, жыу 
у ссылцы, затьш вярну5•ся у Вi.1ьнюс. У 1958 r. 6ы5' рэа6i.1iтаваны, справа у 
а,:�носiнах ,:ia яго была спынена за не.1аказанасцю вiны. 

Дакучентальная спа,:�чына Я. Шутовiча. сканцэнтраваная у рукапiсньш ар
хiве, а.1.1юстроувае не то:1ькi асно5·ныя этапы яrо творчай. с:rужбовай i грюrад
скай дзейнасцi, пюзеi асабiстаrа жыцця, а.1е i 5·трьш:1iвае рцкiя .1акументы 
калекцыйнага характару, якiя зяу.1яюцца каштоунай iнфар\шцыйнай крынiцай 
.1,1я вывучэння 6е.1арускай ricтopыi i ку:1ыуры. Так, у архiве Я. Шутовiча захоу
ваюцца :1акументы. якiя \Шюць .1ачыненне .1а .тзейнасцi Беларуска�а музея у 
Вiльне, а таксаыа якiя а.1к.1а,1iся iы па.1час працы дырэктараы у са�ш ск.1аданы 
нерыя.1 iснавання музея. Храналагiчныя раыкi .1акуыента5· абчяжоуваюцца 1941-
1944 п. i ук:1ючаюць iнструкцыi. статуты, ведюшсцi. пратако:IЫ. чарнавыя спiскi 
экспанатау д.1я выязных экспазiцый i iншыя ,штэрыя.1ы. Па,:� кiра5·нiцтвам 
Я. Шутовiча, якi заступiу на паса,:�у ,:�ырэктара \1узея у .1iпенi 1941 г" ужо у 
канцы снежня таго ж го.1а быу па.1рыхтаваны новы праект асноунага ,:�аку,1ента 
�rузея - яrо статут, ле прыво,:�зi.1ася поунае найменне у·становы. вьлначауся яе 
прававы статус, \!ЭТЫ i за.1ачы. асноуныя напрю�кi .1зейнасцi, правы i абавязкi 
ыузейнага персана.1у, унутраны распара.1ак. Асобныы пунктам устава зацвяр,:�жа
.1ася, што кiраунiк i супрацоунiкi \1узея павiнны быць па нацыянальнасцi 
6е.1арусамi альбо ыець 6е,1арускае грюrа:вянства. а уся .1акуыентацыя i канцы
,1ярыя павiнна была весцiся на беларускай \IОве. Такiм чынаы �1узей заыацоувау 
за сабой статус бе.1арускай ку:1ыурна-нацыянальнай установы. Даку\1ент пад 
назвай «Regнlarum Bielarl!skaha ML1zejL1 im. I,ana lнskie\ica Etnolohicnaha 
Instytнtн Litouskaj Akademii Naнtk» ск;1а.1аецца з 5 лiстоу �шшынапiснаrа вксту 
на беларускай мове .1ацiнскiы шрыфтаы i з'я5•.1яецца а.1ньш з сю1ых раннiх 
дакуметау з архiва Я. Шутовiча, якi датычацца ,:�зейнасцi Беларускага \Iузея у 
Вiлнi [10, .1. 7-11]. Не ыенш цiкавымi зяу·.1яюuца i iншыя ;:�аку\1енты. Так, на
прыкла.J, .ыя папа5·нення музейных ка.1екцый у а.Jдзеле народнай песнi. ыузыкi i 
харэаграфii была распрацавана iнструкцыя ля збiральнiкау 6е.1арускiх народ
ных песень, ,:�зе а;:�значалася, як трэба ix запiсваць. «каб нi пашко.JЗiць i ня па
�1еньшыuь вартасцi такой прыгожай кветкi. якой з'яуляецца народная песня» [10, 
.1. 41-44]. Прыводзiлiся таксаыа правi.1ы запiсау \1узыкi. Раз\�ножаная на шапiро
rрафе iнструкцыя высы,ш.1ася у се:1ьскую �1ясuовасць асобю1. якiя зайыалiся 
збора:чi 6е.1арускага этнаграфiчнага i фа,1ьк:юрнаrа матэрыя.1у. Сабраныя запiсы 
трэба бы.10 юсылаuь у �1узей у а.1зел беларускай наро.1най музыкi i песнi, якi 
« ... ск,1адауся з велы1i uэнных з6ора5' - запiсау 6е.1арускiх этнографау. \Iелама
на5·. У iы - цэдыя сотнi гэтых запiсау. Пара,:�кавау гэты юлел (тасуючьr фiнскi 
,1ета.1 ката.1аriзацыi), вы,:�атны спецыя.1iст. каыпазiтар. праф. Та.1эвуш Шэ.1iгоу
скi» [8, .1. 77], якi працавау у \Iyзei пазаштатньщ супрацоунiка�, з сярэ,:�зiны 
лiпеня 1941 г . .Ja пача-rку .1i11еня 1944 r. 

У рукапiсньш фон.JЗе беларускаrа этнографа, фа.1ь...:.1арыста, гiсторыка 

'vl.Я. Грынблата ( 1905-1983) захоуваеuuа каталог архiва бе:шрускiх народных 
несень Беларускаrа чузея 5· Вi.1ьнi, .1зе прыво.1зяцца прынцьшы ката.1агiзацыi 
рукапiсных i .1рукаваных калскцый па спосабе картатэкi [ 1 7]. Так, акрю1я асноу
нага ката.1ога з нотны\1i занiсю1i ые.10.1ый. былi арганiзаваны дапююжныя. якiя 
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\К-1юча:�i а.1фавiтныя катало1i зашса5' тэкстау песень. звесткi пра выкана5,uа5' 1 
;бiра.1Ьнiка5. геаграфiчны 11аказа.1ьнiк з картай. ката:юг з ,1а,1атковымi звесткаыi. 
якiя вызнача,·ri песнi як харавыя .. liтаратурныя (паро,1ыя). вясе:тьныя. выкананыя 
JЗЯ)'Чатачi або х.10пuю1i. i iншымi хараК1арыстыка�1i, Па сваёй сутнасui. ,1аку
чент з·я5.1яеuuа сгаранна распраuаванай iнструкuыяй як па 5т�ара,1каваннi 5 -жо 
наяуных ка.1екuыi1. так i J.lя улiку i сiстэыатызаuыi запiсау ,1а:1ейшых паступ-
лення5', 

Сяро.J ,1акумента5' архiва захавауся чарнавiк ,1аве,1кi «Справа пю1яшкання 
JЛЯ Бе:1арускага ,1узея». ск.1цзены Я. Шутовiчю1 у 1943 г. [ 1 О, .1. 14-17]: пера.1iк 
экспанатау· ,1узея ,1,1я выстаукi у Баранавiчах [ 1 О. л. 18-20]: спiс супраuоунiка5' 
�,узея. якiч патрабава:1ася ад1р�1iноука ад ��абi.1iзацыi на вайсковую службу 
(10 .. 1. 21]. У зга,1аны спiс бы.1i уключаны Я. Шутовiч. П. Сергiевiч, У. Пау.1ю
коvскi . .:ве акрю1я ix кароткiх бiяграфiчных ,1аных. прыво,1зi,1iся аргу,1енты ,1.rя 
а.1�эрчiно5,кi. Так. напрыкла,1. зазначана. што Я. Шутовiч - каштоуны спеuыя
,1iст па арганiзаuыi �1узейнай праuы. знауца гiсторыi бе.1арускай ку.1ыуры i 
бiблiяпчнай справы. бiблiёграф: Пёгра Сергiевiч характарызуецца як спецыя.�iст 
бе.1арускага частаuтва па гiсторыка-бытавьш жанры i знау·ца па кансерваuыi 
,1узейных экспанатау. Да,1зены спiс ,1атаваны 1 верасня 1944 г. i. хутчэй за 5-сё. 
з·яу.1яеuuа а,1ньш з апошнiх .1акуыента5'. якi бы5' па,1пiсаны Я. Шутовiчю1 як 
кiра5·нiко:11 ,,узея. - у .1iстапа,1зе 1944 г. ён быу арыштаваны i асу.:�жаны на 
10 га:105 зняво:1ення. 1юы ж пача5'СЯ i раз,1зе.1 ,�узея. якi i прывёу ,1а яго .1iквi.1auыi. 

Не.1ыа не а,1значыuь наяунасuь у асабiстьш фон,1зе Я. Шутовiча кашто5-
нага iпюе1раuыйнага ��атэрыяпу . .1зе асаб.1iвую uiкавасuь выклiкаюuь а,1бi1кi з 
клiшэ пар1рла5· .:пеяча5' 6е.1арускай наuыяна:1ьнай ку.1ыуры, групавых з,1ьв1кау 
ч.1ена5 бе.1арускiх ку:1ьтурна-асветнiuкiх арганiзаuый. навуковых аб'я.:шанняу i 
5стано5 [ 11 ]. Як а.1знача5· Я. Шутовiч у нары се. прасвечаны\1 50-го.1,1зю з .1ня 
заснавання \lузея. « ... з а,1,1зе.1ю1 старых рукапiса5, i стара,1рукау. а такса,�а з 
архiвач навейшых ,1алрыя.ы5, звязаны а.1.JЗе.1ы: фатаграфiчны i картаграфiчны. 
У фатаграфiчньш - uэ.1ыя сотнi фотакартак. uэ.1ыя а.1ьбо,1ы беларускiх .:веяча5'
актывiс I а5. у,1зе.1ьнiка5 руху на грунце асветы. ку. ·1ыуры, навукi. ,�асташва. 
тэатру. экано,1iкi. палiтыкi . .:�зяржау-нага бу.:rау0нiuтва. бе"1арускага войска i т. ,1. i 
т . .J.>>, [8. :1. 77]. Зга,1аныя а,1бi гкi уяу :1яюuь сабой карткi па�1ерач 12 х 19 с�1 з 
выявай той ui iншай асобы (а.1ьбо групы асоб). на а,1вароце па,1аеuца назва клiшэ 
i крынiuа. а.1ку:1ь яны 5'зяты. Акра�,я птых звестак. на кожнай каргке пазначаны 
iнвентарны ну,�ар з трах :тiчбау. якiя. па )'Сёй вераго,1насui. пазначаюць парю
кавы запiс у iнвентарнай кнiзе. ну,�ар i а,1ле:1 . .:rзе захоуваеuuа арыгiна.1 (апошнi 
праrтiсаны ры:11скiмi ,1iчба�1i). Можна черкаваць, што гэта - фрап1ент картатэкi. 
якая з·я5.1я.1ася у.1iковьш .:�акумента�, а.:шаго з а,1,1зе.1ау ,rузея. аб гэтыч 
све.:rчаuь i запiсы на a.:rвapoue асобных картак, .:rзе зафiксаваны .1ата вьJ,Jачы i 
вяртання ,1aкy\leHTi,1. ку.:�ы i .Jс"ТЯ якай '-IЭТЫ ён быу- вы,1а,:rзены. Так. напрыкла.'!. 
клiшэ партрэта :ч. Баг.:�ановiча бы.10 узята у «Крынiuу» 24 ,�ая i вернута 24 чэр
веня 1927 г" пра што зроб.1ена алнака у цпаве,1най графе [ 11. п. 43]. Частка 
вi.1арысау уяуляе сабой выразкi з кнiгi )'СПю1iнау А. ;lуuкевiча. выJа.:rзеных у 
1928 г. [6]. i бе.�арускiх ка,1ен.:rароу за 1927-1929 п. У ск.�а.:�зе i.1юсграцыйных 
Jоку\!ен1аs·- захоуваеuuа яшчэ а.1зiн кшшлекс а.:rбiткау з клiшэ 5, ко.1ькасш 
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115 картак, якiя а.Jрознiваюцца a;J вышэйзга;Jаных перш за 5сё ная5·насцю ыума. 
чальных на;Jпiса5·, зробленых Я. Шутовiчаы [12]. На а;Jваротньщ баку кожнай 
карткi, акраыя iнвентарнага ну:\!ара, у а,::шаве;Jных раз;Jзе.1ах а;Jзначалася адсут
насць або страта ;Jакуil1ента, загалоукi раз.Jзе;rау на;Jрукаваны на .11тоускай мове. 
Такога роду улiковыя картатэкi а;Jлюстро5·ваюць працу супрацоунiкау il1узея па 
упара;Jкаваннi ная5·нага iлюстацыйнага :1шлрыя:rа. яга папауненнi i у;1iку. 

Будучы не то.1ькi кiраунiкоы музея у сю1ы цяжкi i небяспечны перыяд яrо 
iснавання. але i сведкаil! i непасрэдньш у.Jзе.1ьнiкю1 шыатлiкiх па.Jзей. перажыу
шы разю1 з ыузее,1 i бе.Jы i рюасцi. Я. Шутовiч лiчыу сваiм абавязка:11 напiсаць 
зыястоуны нарыс пра Вi.1енскi бе.1арускi i11узей « ... i 5· i:11 на аснове .Jакуil1енталь
нага ыатэрыя.1а пра;Jставiць гiсторыю, багацце разнавi;Jных экспанатау, цяжкiя 
5•,10вы iснавання i .1ёс гэтай ела у най скарбнiцы беларускай ку.1ьтурнай спадчь1-
ны» [8. л. !]. Напiсанне птага грунто5·нага нарыса Я. Шутовiч пры:11еркавау да 
50-го;Jдзя з дня заснавання :11узея. але надрукаваньш яга а5•тар так i не убачыу.
То.'!Ькi у· 1995 г., праз 50 гадоу з часу .1iквiдацыi il1узея, у часопiсе «Спючына»
бьпi апублiкаваны успаыiны апошняга дырэктара :11узея Я. Шутовiча [2]. Шыат
лiкiя чарнавыя варыянты згаданага нарыса. аутарскiя зау·вагi i праукi тэксту, а
такса,ш архiуныя выпiскi i запiсы захоуваюцца сярод творчых дакуi11ентау яrо
асабiстага фонду.

Акрю1я асно5най часткi дакументальнай спадчыны Я. Шутовiча. атрыilшнай 
бiб,1iятэкай у 1974 г. ад яга сястры, праз год. у дадатак да архiва. бьпi набыты 
асобныя дакументы, сярод якiх нельга не адзначьшь цiкавы рукапiс на I О вузкiх 
аркушах паперы без даты i без подпiсу пад назвай «Беларускi :\1узей i:11. Iв. Луц
кевiча у Вiльнi» [13, .1. 1-10]. Пас.1я парауна:1ьнага ана.1iзу подпiсу А. аlуцкевiча 
на захаваньш квiтке Бе.1арускага навуковага таварыства. пiсиш за 25 кастрыч
нiка 1938 r., падпiсанага «Антон», i пксту cailюra даку:11ента, :110жно ыеркаваць, 
што ау·тарства дакумента належьшь А .. lуцкевiчу . 

.\:Iатэрыя,1ы аб дзейнасцi Бе,�арускага музея у Вi,1ьнi таксаыа сабраны у 
фонде «Калекцыя» [14]. На сёння не засталося нiякiх актау i запiсау нi пра час, нi 
пра крынiцы ix паступ,1ення. Верагодна. яны усё ж належа.1i Я. Шутовiчу i былi 
набыты ЦНБ НАН Бе.1арусi яшчэ пры яга жыццi. Аб IЫilI. што частку назапа
шаных :1шпрыя,1ау Я. Шутовiч перадава5· у бiб:1iятэку на працягу аыа.1ь 10 гадоу 
све.Jчьщь яга па,rетка на спiсе рукапiсных i друкаваных дакуыеюау аб ix 
перадачы у рукапiсны аддзе.1 6iблiятэкi АН БССР у сакавiку - красавiку 1965 r .  
[9, л. 36]. Такi часавы пра,1ежак 11ю1iж пас1упленню1i i абу:110вiу· той факг, што 
даку:11енты аб лейнасui :11узея былi ук,1ючаны у асобны разлел фон.Jу разю1 з 
лшrэрыя:1аыi па гiсторыi, ку;1ьтуры i ,1iтаратуры Заходняй Бе.шрусi. Сярод гэтых 
даку:11ентау трэба адзначьшь зварот БНТ «Да бе.1арускага гра,шдзянства i 
бе.1арускiх устаноу у краi i загранiuай» з зак.1iкаы да 5·cix працаунiкоу на нiве 
беларускай ку.�ьтуры, да S·cix беларускiх ку.�ьтурна-асветнiцкiх устаноу i да 
утя10 бе.1арускага народа ахвяраваuь грошы на набьщuё або буда5'·нiuтва «Дома 
беларускай крьтуры», дзе б раз:11ясцiуся i11узей, бiб.1iятэка i apxi5'·. У звароце 
а;вначалася. што S· Вi.1ьнi. « ... у найвя:1iкшьш uэнтры нацыяна:1ьнага i куль
турнага жыцця Заходняii Бе.1арусi < ... > нiводная бе.1аруская установа не �1ае 
свайго у·ласнага бу.JЬшку ... » [15 .. 1. 1]. Найгоршае с1ановiшча ск.�а.�ася у Бела-
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pycкi,I чу·,еi. архiве i бiб.1iятэцы БНТ. унiкальны:11 фон.1а�1 i зкспанатю1 якiх
п�гража.1а знiшч·шне. ,J,a таго ж у 1938 г. бьпа спынена невя.1iкая 1·рашовая .1а
паыоrа :11узею а.1 по.1ьскiх .1зяржау·ных y.1a.:r. «:Vfузей утры�1:1iвау'ся коштю1 
ахвярнага 6е.1арускага грача.:rзянства i з сяброускiх узносау' Бе:1арускага наву
ковага таварыства». - успаыiнау Я. Шутовiч [2. с. 34]. Кiрау"нiцтва БНТ звяр
талася .1а рэ.1акцый ycix 6е.1арускiх газет i часопiсау· з нросьбай на.1рукаваць 
зга,Jаную а.:юзву: аб паступ:1еннi ахвяраванняу \Iеркавалася .1аваць iнфар��ацыю 
v перыя,Jычны:11 .Jруку. Так. у часопiсе «Ка.1оссе» 3а 1939 т. у рубрьшы «Хро
�iка,> а,Jзнача.1ася. што на у·трьшаннс ыузея паступi.1а фiнансавая Jапююга а.1 
к. Душэускага у пю1еры 430 злотых. i яго прыкла;.� « ... павiнен заахвоuiuь iншых 
бе.1а1Jусау·. каторыя ��аюць :11агчьшасць нешта .:rauь з сваiх заробкау на пту важ
нvю ку.1ыурную )'Станову» [3]. Сяро.1 iншых .:rаку:чентау у фон.JЗе «Ка.1екцыя» 
з�хоу·ваюцца картатэчныя вопiсы карцiн i rравюр. рукапiсау' i кнiг. экспанатау 
пiнянага i шк.�янага посуду. паштоукi з выяваыi беларускiх ткацкiх узорау. 
фотаз.1ьшкi экспазiцый :11узея. у:тiковыя .1акр1енты грашовых вьJ.Jаткау i iншыя 
ыатэрыя.1ы. якiя патрабуюuь 60.1ьш хпа.1ёвага ана.1iзу. 

Архiуныя .1акр1енты аб .1зсйнасцi Бе,1арускага ыузея i\1я I .• lуцкевiча у 
Вi.1ьнi. што захоуваюuuа у а.1.JЗе.1е рэ.1кiх кнiг i рукапiсау. 3 ·яу'ляюuuа каштоу·
ню1 iнфар,шuыйнай крынiцай не то.1ькi ;:�:1я .1ас.1с.1авання .1зейнасui а.1ной з 
вя,Jо:11ых навуковых асветнiцкiх усганоу· у гiсторыi Бс,1арусi. а.1е i садзейнiчаюць 
вывучэнню гiсторыi бе:1арускага нацыяна.1ьна-ку.1ьтурнага руху У' Захо.:rняй 
Беларусi у 1920-1930-я гг. 
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Ссшусiк А.Ф. (Jliнcк) 

КАНСПЕКТЫ БАЗЫ.lЬЯНСКАЙ ВУЧНЁ)'СКАЙ "'10.lАДЗI ЯК 
КРЫНЩА ПА ПСТОРЫI АЙЧЫННАЙ АДУКАUЫI XYII-XYIII стст. 

Гiсторыя айчыннай адукацыi X\'ll-X\illl стст. дагэту.1ь ,1а.1адас.1едавана i 
чае шмат так званых «бе.1ых п.1я�1». У значнай ступенi гэта датычьщца арганi
зацыi пращсу навучання ва 5·нiяцкай uаркве. Кантро.1ь над i�1 знаходзiуся у 
руках базы:1ьянскага орхэна i ук:1ючау нека.1ькi асноуных ступеней - навiuыяты, 
се,1iнарыi, студыi. папскiя а.1юынаты. а таксюш ка.1егii [27. с. 62-64]. Пашырыць 
уяуленне аб ix дзейнасui i з,1есце вучэбных прагра'\1 дазваляюць ченавiта 
канспекты rутэйшых выхаванца5·, якiя .Jаглу.1ь так i не сга.1i пра.Jыетач асоб
нага навуковага iнтарэсу. Ilpы гэты:ч яны маюць .Jа.:�атковае значэнне, бо нягле
дзячы на дзейнасuь базыльянскiх друкарань. унiяuкiя шко.1ы адчува.1i недахоп 
падручнiкау. а ка"шенсавауся ён якраз ужыванне,1 наста5··нiка'\1i нататак. запiса
ньшi iчi ui ix папярэднiкю1i у· час знаходжання 5· розных навуча.1ьных установах. 

Вучнёускiя сшьпкi захоуваюuuа зараз у шмат.-�iкiх архiвах Бе,1арусi. Поль
шчы. Украiны i Лiтвы. Так. у бiб,1iятэцы Акадэ,1ii навук Лiтвы iыя Урублеускiх у 
Вi.1ьнюсе 5· 41-,1 фон.Jзе «Лiто5·ская праваспа5ная кансiсторыя» сабраны uэлы 
ко�шлекс падобных крынiц. якiя распавядаюць аб розных аспектах функцыяна
вання унiяuкай шко.1ьнай справы. 

Найбо.1ьш старажьпныя з ix а,Jносяuца да .Jругой чвэрui X\'II ст. Яны 
сведчаuь аб тым. што зю1ежныя адукацыйныя паез.Jкi у першую чаргу пра.Jу
г.1е.Jжва,1i вывучэнне вышэйшых навук (фi.1acoфii i багасло5·я). без ведання якiх 
ш,1ях да 5-п.1ывовых uаркоуных насад быу· закрыты. !lры гэты�1 зыест курсау, 
што c.1yxa.1i айчынныя 5-нiяты. нiчым не адрознiва5ся ад iнфар,1ацыi. якая дава-
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