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— Ка лі пас ля вай ны пе ра ва жа ла ідэя за-

ха ван ня — ра та ва лі, што за ста ло ся, — то 

сён ня аб ста ві ны змя ні лі ся. Ужо з ся рэ дзі ны 

80-х га доў ва ўсіх між на род ных за ка на даў-

чых рэ гу лю ю чых да ку мен тах з'яў ля ец ца 

кан цэп цыя ін тэ гра цый на га па ды хо ду. Апош-

нія хар тыі і кан вен цыі ЮНЕС КА аб за ха ван-

ні су свет най куль тур най спад чы ны знач на 

па шы ры лі са мо па няц це спад чы ны. Ця пер 

у яго ўклю ча юц ца гіс та рыч ныя ланд шаф ты 

і гіс та рыч ны го рад, акра мя рэ чыў ных аб'-

ек таў пад ахо-

ву тра пі лі не-

ма тэ ры яль ныя 

к а ш  т о ў  н а с -

ці, — рас каз вае 

Ала СТАШ КЕ-

ВІЧ, ды рэк тар 

фон да «Куль-

тур ная спад-

чы на і су час-

насць».

Мэ та ін тэ-

гра цый на га па ды хо ду — аб' яд наць на ма ган ні 

роз ных ве дам стваў. Ра ней у кі ра ван ні гіс та-

рыч ным аб' ек там пе ра ва жа ла іе рар хіч ная 

ма дэль, ка лі лё сам зда быт ку рас па ра джа лі-

ся най вы шэй шыя ін стан цыі, інакш ка жу чы, 

ула да і экс пер ты. Ця пер жа ўсё больш па вя-

ліч ва ец ца ро ля гра мад ства. На сён ня за ха-

ван не спад чы ны ў між на род ных да ку мен тах 

трак ту ец ца як «кі ра ван не змя нен ня мі дзе ля 

за ха ван ня зна чэн няў і сэн саў спад чы ны». 

Гэ та зна чыць не прос та ахо ва, а ін тэ гра цыя 

пом ні каў у су час ную куль тур ную плынь.

Ігар ЧАР НЯЎ-

СКІ, экс перт у 

сфе ры гіс то-

рыка-куль тур-

най спад чы ны, 

член праў лен ня 

фон ду «Куль-

тур ная спад-

чы на і су час-

насць», на га-

даў, што сён ня 

Бе ла русь да лу чы ла ся да пя ці кан вен цый, 

якія да ты чац ца ахо вы гіс то ры ка-куль тур ных 

каш тоў нас цяў. Ад но з апош ніх па гад нен няў 

за кра на ла ў тым лі ку і пы тан не куль тур най 

раз на стай нас ці.

— Пе рад удзель ні ка мі куль тур на га пра-

цэ су ў знач най сту пе ні ста іць не аб ход насць 

пра па ган ды на пра ца ва на га ча ла вец твам 

плас та ў сфе ры ахо вы спад чы ны. На вя лі кі 

жаль, мы на зі ра ем на ват у ме жах ад ной 

кра і ны роз нае ра зу мен не і па ды хо ды да вы-

ра шэн ня за да чы. Не ха пае спе цы я ліс таў, 

якія маг лі б грун тоў на аца ніць гіс та рыч нае 

ба гац це. Без умоў на, ёсць лю дзі на ўзроў ні 

абл вы кан ка маў, рай вы кан ка маў, але для 

мно гіх з іх гэ та як да да так да шмат лі кіх ін-

шых аба вяз каў. Таму я лі чу ма ні то рынг аб'-

ек таў асноў най функ цы яй фар мі ра ван ня 

па лі ты кі ка ры стан ня. Мяс цо вы спе цыя ліст 

па ві нен рэ гу ляр на ад соч ваць стан пом ні-

каў. Для гэ та га яму па трэб ны хо ць бы два 

сва бод ныя дні ў ме сяц, каб за мест вя дзен-

ня па пя ро вых спраў ча ла век вы яз джаў на 

мес ца. Па-пер шае, гэ та да зво лі ла б кант ра-

ля ваць стан каш тоў нас ці не з чу жых слоў. 

Па-дру гое, улас нік аб' ек та бу дзе ад чу ваць 

аба вя зак па ашчад ным стаў лен ні, бо пра-

вер ка яго дзей нас ці ажыц цяў ля ла ся б не 

апа срод ка ва на, а не па срэд на. Па куль што 

мне вя до мы абу раль ныя вы пад кі, ка лі 

ўлас нік за бы вае, ку ды па клаў да ку мен ты 

з ахоў ны мі аба вя за цель ства мі, так што да 

пры ез ду пра вер кі да во дзі ла ся пра сіць ко піі 

ў Мі ніс тэр стве куль ту ры, — па дзя ліў ся ўра-

жан ня мі экс перт.

Не да хоп або 

не  кам  пе  тэнт -

насць спе цы я-

ліс таў на пе ры-

фе рыі на огул 

ака за лі ся «ба-

лю чы мі» пы тан-

ня мі. Так, На тал-

ля ХВІР, на мес-

нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня па 

ахо ве гіс то ры-

ка-куль тур най спад чы ны Мі ніс тэр ства 

куль ту ры, ус пом ні ла не каль кі па ка заль ных 

вы пад каў. На прык лад, у ад ным з рэ гі ё наў 

за за ха ван не спад чы ны ад каз насць нёс... 

ба лет май стар. Пра фе сія хоць і са сфе ры 

куль ту ры, але без на леж най пад рых тоў кі ў 

пы тан нях аба ро ны пом ні каў.

— На са мрэч 

праб ле ма больш 

шмат ба ко вая, чым 

прос та ад сут насць 

спе цы я ліс таў, — лі-

чыць Сяр гей ЕГА-

РЭЙ ЧАН КА, на-

мес нік ды рэк та ра 

па вы ста вач ных 

пра ек тах і гіс то-

ры ка-куль тур най 

спад чы не на цы-

я наль на га гіс то ры ка-куль тур на га му зея-

за па вед ні ка «Ня свіж». — Гэ та, як бы па-

фас на не гу ча ла, пы тан не аса біс тай ад каз-

нас ці ўся го гра мад ства. У га ло вах лю дзей 

быц цам бы за се ла ўста лёў ка, што «агуль-

нае — зна чыць, ні чыё». А трэ ба, каб яна 

за мя ні ла ся на «агуль нае — зна чыць, маё». 

Я пра цую ў Ня сві жы, на аб' ек це рэс пуб лі кан-

ска га зна чэн ня, ад нак ра зы ча ты ры, ка лі не 

больш, звяр таў ся ў Мі ніс тэр ства куль ту ры з 

сіг на ла мі, што дзесь ці на ахоў най тэ ры то рыі 

вя дуц ца ра бо ты без па гад нен ня з ахоў ны мі 

ор га на мі. Я вы дзе ліў дзве пры чы ны та кіх 

па во дзін. Пер шая звя за на з ба наль ным ня-

ве дан нем за ко наў як на ўзроў ні абы ва це ля, 

так і прад стаў ні ка мяс цо вай ула ды. Дру гая 

пры чы на ку ды «ці ка вей шая» — яна грун ту-

ец ца на свя до мым іг на ра ван ні за ко наў.

Сён ня ад мі ніст ра цый ны і кры мі наль ны 

ко дэк сы Бе ла ру сі пра ду гледж ва юць па ка-

ран не за на ня сен не шко ды куль тур на-гіс-

та рыч ным каш тоў нас цям, але на прак ты цы, 

як ад зна чае На тал ля Хвір, гэ та ме ра пры-

мя ня ец ца рэд ка. І не та му, што ня ма па ру-

шаль ні каў. Хут чэй, лю дзі пры вык лі ста віц ца 

не сур' ёз на да ўлас най спад чы ны.

Яшчэ адзін спрэч ны мо мант уза е ма дзе-

ян ня па між экс-

пер та мі і кі раў ні-

ка мі на мес цах 

аба зна чыў Ва-

дзім ГЛІН НІК, 

а р  х і  т э к  т а р -

рэ стаў ра тар, 

ды рэк тар на ву-

ко ва-пра ект на-

га цэнт ра «Рэ-

ста бі ліс»:

— Каб быць эфек тыў ны мі на мес цах, ор-

га ны па за ха ван ні спад чы ны па він ны быць 

цал кам не за леж ны мі ад мяс цо вых улад. Як 

ні дзіў на, але ў спрэч ных сі ту а цы ях га лоў най 

раз бу раль най сі лай як раз з'яў ля юц ца за га-

ды мяс цо вых кі раў ні коў, бо пры ват ная асо-

ба не мо жа пры няць ра шэн не па зно се або 

рэ кан струк цыі (без на леж най экс перт най 

ацэн кі) пом ні ка. Гэ та па ра докс, ка лі ад каз-

ны за гіс то ры ка-куль тур ны аб' ект спе цы я-

ліст поў нас цю пад на ча ле ны кі раў ні ку ра ё-

на. Зра зу ме ла, што са ма стой ная дзей насць 

та ко га ра бот ні ка раў ня ец ца ну лю, бо ёсць 

моц ныя ры ча гі ўплы ву на яго. Ахо ва пом ні-

каў толь кі та ды бу дзе эфек тыў най, ка лі спе-

цы я ліс ты ста нуць пад па рад коў вац ца толь кі 

ўста но вам рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня.

Што да ты чыц ца не па срэд на рэ стаў ра-

цый ных ра бот, тут іс нуе да во лі да лі кат ны 

мо мант. Спра ва ў тым, што не ка то рыя ма-

тэ ры я лы для рэ стаў ра цыі, на прык лад фар-

бы, якія доў га тры ма юц ца і пры гэ тым не 

па шкодж ва юць асно ву, у Бе ла ру сі не вы-

раб ля юць. Іх да стаў ля юць сю ды ад за меж-

ных вы твор цаў. Але май страм на стой лі ва 

рэ ка мен ду ец ца пад трым лі ваць ай чын ны 

брэнд. Са праў ды, «свая» фар ба больш 

тан ная, але яна ссы па ец ца і з ча сам мо жа 

пса ваць па верх ні. Як вы нік, у ка рот кім тэр-

мі не мы вый гра ем па кош це ма тэ ры я лаў, 

але ў перс пек ты ве ку ды больш па тра цім ся 

на час тыя кас ме тыч ныя ра мон ты. Акра мя 

та го, ня якас ны «ра монт» са дзей ні чае па-

ско ра на му зні шчэн ню пом ні каў.

Важ ным кро кам да вы ра шэн ня праб лем 

ар хі тэк тар-рэ стаў ра тар, як і ін шыя экс пер-

ты, ба чыць на ладж ван не дыя ло гу па між 

роз ным струк ту ра мі.

— Сло вы пра кі ра ван не куль тур най спад-

чы най су стра ка юц ца ўсё час цей, але вы ні ку 

іх, пры нам сі ў на шых рэа лі ях, мы па куль не 

ба чым. Кі ра ван не пра ду гледж вае знач ны 

комп лекс мер, якія пад тры маюць цэнт раль-

ныя і мяс цо выя ўла ды, экс пер ты, мяс цо выя 

су пол кі гра ма дзян, — да паў няе раз ва гі ка лег 

Ала Сташ ке віч. — Ка лі пер шыя два склад ні-

кі прый шлі да ра зу мен ня важ нас ці гіс та рыч-

ных каш тоў нас цяў, то сфар мі ра ваць па трэб-

ную гра мад скую дум ку не так прос та. Іс нуе 

так зва ная фор му ла па ства рэн ні «су пол кі 

спад чы ны». Каб яна ўзнік ла, кож ны ча ла век 

па ві нен прай сці пяць умоў ных цык лаў. Са-

мы пер шы этап — гэ та ін фар ма ван не пра 

аб' ек ты. На дру гім эта пе лю дзі па чы на юць 

ра зу мець знач насць за ха ван ня, ім трэба, 

каб пом нік уба чы лі на ступ ныя па ка лен ні. 

Трэ ці — гра ма дзя нін хо ча сам да па маг чы 

за ха ван ню пом ні ка. Чац вёр ты крок ча ла век 

ро біць, ка лі жа дан не пе ра тва ра ец ца ў дзе-

ян ні (удзел у ак цы ях, су бот ні ках). І, на рэш це, 

пя ты этап пра ду гледж вае фар мі ра ван не са-

мой су пол кі, для ўдзель ні каў якой за ха ван не 

гіс та рыч най спад чы ны з'яў ля ец ца не ад' ем-

най част кай жыц ця, ка лі хо ча це, на пра ца-

ва най і на ту раль най звыч кай. Па куль што 

боль шасць на ша га гра мад ства зна хо дзіц ца 

на пер шым-дру гім уз роў нях. І без змянення 

сі ту а цыі за клі кі «Да вай це за хоў ваць мі ну лае 

ра зам!» не спра цу юць.

Экс перт упэў не на, што праб ле мы свед-

чаць пра цяж касць дыя ло гу па між мяс-

цо вай ула дай, гра мад ствам і экс пер та мі. 

Куль тур ная спад чы на, асаб лі ва буй ная, — 

гэ та не асоб ныя аб' ек ты, а агуль ная тэ ры-

то рыя, на якой ёсць жы ха ры, прад стаў ні кі 

біз не су, роз ныя ўлас ні кі, якім да во дзіц ца 

да маў ляц ца па між са бой. Ала Сташ ке віч 

пры вя ла прык лад Мсці сла ва, каб па ка заць 

ма руд насць пра цэ су су пра цоў ніц тва. Спе-

цы я ліс там спатрэбілася два га ды толь кі на 

тое, каб вы зна чыць умо вы ўза е ма дзе ян ня. 

Пра во дзі лі трэ нін гі, апы тан ні, ін шыя ме ра-

пры ем ствы з агуль най тэ май «Якім я ба чу 

свой го рад праз коль кі га доў». На пер шых 

жа вод гу ках стаў ві да воч ны кан флікт ін-

та рэ саў.

— Ка лі пы та еш ся аб праб ле мах лю бо га 

го ра да з гіс та рыч най част кай, ні хто з жы-

ха роў не ска жа: «На ша му ста ра жыт на му 

кас цё лу па трэб на рэ стаў ра цыя», — раз ва-

жае Ала Сташ ке віч. — Не, мы па чу ем скар гі 

на ад сут насць дзі ця чых сад коў, пы тан ні 

пра ра монт да рог, ін шыя са цы яль на-эка-

на міч ныя праб ле мы. Біз не су не па да ба-

юц ца шмат лі кія аб ме жа ван ні на вя дзен не 

спраў у гіс та рыч ным квар та ле. Мо ладзь 

лі чыць, што там сум на, ня ма за баў ляль ных, 

спар тыў ных уста ноў, час та аб ме жа ва ны 

рух гра мад ска га транс пар ту і ве ла сі пе дыс-

таў. Экс пер ты ж ба чаць ін шую «ідэа льную 

кар ці ну». Для мно гіх з іх яшчэ ак ту аль ная 

«са вец кая» схе ма стаў лен ня да куль ту ры. 

Гіс та рыч ныя пом ні кі трэ ба ад мя жоў ваць ад 

ас тат ня га га рад ско га ланд шаф ту. Атрым-

лі ва ец ца ні бы рэ зер ва цыя для ту рыс таў, 

ку ды на вед валь ні каў пус ка юць не ах вот-

на. Па ве ча рах гэ та «мёрт вы квар тал», 

бо жы ха ры і гос ці ад па чы ва юць у ін шых 

част ках го ра да. Ві да воч на, та кі па ды ход 

са ста рэў. З пунк ту гле джан ня ўлад, для 

рэ ар га ні за цыі пра цы па трэб ны срод кі, якіх 

у ра ён на га го ра да не над та мно га. Ад нак 

ча мусь ці ма ла хто ба чыць у гіс то ры ка-

куль тур най спад чы не яшчэ і эка на міч ны, 

а не толь кі ду хоў на-каш тоў нас ны па тэн-

цы ял. Куль тур ны рэ сурс у перс пек ты ве 

здоль ны вы ра шыць боль шасць мяс цо вых 

праб лем: за бяс пе чыць ра бо чы мі мес ца мі, 

пля цоў ка мі рэа лі за цыі для біз не су і крэ а-

тыў ных ідэй, па вы сіць агуль ны ўзро вень 

жыц ця. Ін шая спра ва, што гра мад ства над-

звы чай ма руд на ўсве дам ляе маг чы мас ці, 

як гэ та мы ба чым на пры кла дзе Мсці сла ва. 

А пас ля та го як «ад кры юц ца во чы», па-

трэ бны яшчэ ней кі час, каб усе струк ту ры 

на ву чы лі ся вес ці па між са бой дыя лог і пра-

ца ваць ра зам на агуль ную спра ву.

Яшчэ ад на ты по вая «хва ро ба» на мес-

цах — не ра цы я наль нае вы ка ры стан не 

срод каў. На прык лад, у не вя ліч кім рай цэнт-

ры бу ду юць но вень кі шы коў ны загс. Спра-

ва доб рая і па трэб ная, але, ка лі пад лі чыць 

коль касць рэ гіст ра цый шлю бу ў год, ста не 

зра зу ме ла, што боль шасць ча су бу ды нак 

ста іць пус тым, пры гэ тым рас хо ду юц ца гро-

шы на за ро бак шта ту, апла ту ка му наль ных 

па слуг і г. д. На спя вае пы тан не: ча му б не 

вы ка рыс таць срод кі ра цы я наль на? Уклас-

ці гро шы ў гіс то ры ка-куль тур ную каш тоў-

насць, да якой пры едуць ту рыс ты і аку пяць 

вы дат кі, а рэ гіст ра цыі мож на пра во дзіць і 

на ба зе До ма куль ту ры ці та го ж са ма га 

ад рэ стаў ра ва на га па ла ца.

«Ну, доб ра, — мо жа ска заць чы тач. — 

Экс пер ты па спра ча лі ся і аб мер ка ва лі праб-

ле мы, але ці да ты чац ца яны мя не? Што я 

ма гу зра біць для за ха ван ня спад чы ны?» 

Ала Сташ ке віч ра іць:

— Ін фар муй це! Рас каз вай це пра вы дат-

ныя пом ні кі сяб рам, пі шы це пра іх у бло-

гах, ра бі це фо та, па шы рай це аў ды то рыю 

не абы яка вых.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

Так пра ва слаў ныя вер ні кі 

ча сам на зы ва юць Сё му ху — 

апош няе вя сен няе свя та, 

якое су па дае з Днём Свя той 

Трой цы. У гэ ты дзень 

гас па да ры ўпры гож ва юць 

свае ха ты га лін ка мі бя ро зы, 

ду бу, клё ну і пра вод зяць 

ці ка выя ры ту а лы 

з рас лі на мі.

Ва джэн не кус та — адзін з та-

кіх тра ды цый ных аб ра даў, які 

дня мі ўпер шы ню пра вя лі ў вёс-

цы Гро дзі, што на Ашмян шчы не. 

Жан чы ну («кус ту»), якая лі чы ла-

ся сім ва лам ура джаю, упры го жы-

лі зя лё ны мі га лін ка мі і ва дзі лі па 

вёс цы, спя ва ю чы пес ні, у якіх 

сла ві лі гас па да роў і пра сі лі ада-

рыць «кус ту».

Дзяў ча ты ж у гэ ты дзень «ку мі лі-

ся» — за пля та лі бя ро за выя га лі ны 

на ўзор вя ноч каў і ўпры гож ва лі бя-

ро зы сту жач ка мі. Для гас цей свя та 

ў Гро дзях ар га ні за ва лі «Гуль ня вы 

кір маш», за баў ляль ныя кон кур сы, 

па час тун кі і тан цы. І вя до ма ж, усе 

да кра ну лі ся да свя та, прай шоў шы 

праз «Сё муш ную ар ку».

Іры на СІДАРОК.

Зя лё ныя свят кі
На шы тра ды цыіНа шы тра ды цыі  


