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Ка лі ў ХІХ ста год дзі ў За ход няй 

Еў ро пе ўпер шы ню за га ва ры лі 

пра ахо ву спад чы ны, і ўлас ні-

кам да вя ло ся змі рыц ца з тым, 

што пры ват ны ін та рэс са сту пае 

гра мад ска му (гас па дар не мо-

жа змя няць гіс та рыч ны аб' ект, 

як яму хочацца) гэ та ўжо бы ло 

рэ ва лю цый ным ра шэн нем. Але 

тое, што ў ахоў най спра ве ад-

бы ва ец ца сён ня — яшчэ боль шы 

штуршок у ра зу мен ні, што мо жа 

быць спад чы най і як ёй рас па-

ра джац ца.

ТРАНС ФАР МА ЦЫЯ
На прык лад, у апош нія га ды з'я-

ві лі ся но выя ка тэ го рыі куль тур най 

спад чы ны, якім ад па вя да юць но выя 

ма дэ лі кі ра ван ня. Ся род іх — ін дуст-

ры яль ныя аб' ек ты. На прык лад, тыя ж 

ме та ла пе ра пра цоў чыя за во ды ў Гер-

ма ніі, Вя лі ка бры та ніі, Бель гіі ўжо ста лі 

эле мен там еў ра пей скай спад чы ны.

Сён ня да за ха ван ня трэ ба па ды-

хо дзіць ужо комп лекс на — усё больш 

рас це за ці каў ле насць у за ха ван ні 

куль тур ных ланд шаф таў, лю дзі за-

дум ва юц ца пра раз віц цё тэ ры то рый і 

тое, як для гэ та га мож на вы ка рыс таць 

усё, што за ста ло ся ад па пя рэд ні каў.

Яшчэ ня даў на аб ра ды, ра мёст-

вы, тэх на ло гіі, якія з раз віц цём гра-

мад ства па тро ху сы хо дзі лі ў ня быт, 

у ХХІ ста год дзі ста лі раз гля дац ца як 

каш тоў нас ці, па тра пі лі ў не ма тэ ры-

яль ную спад чы ну, а ве ды пра рэ гі-

я наль ныя «фе но ме ны» на ват ста лі 

рас паў сюдж вац ца на між на род ным 

уз роў ні.

Су час ні кі ўжо га во раць пра аў-

тэн тыч насць, са цы яль ную, эка на міч-

ную, сім ва ліч ную знач насць аб' ек таў. 

І, як за ўва жае гіс то рык, куль тур ны 

ант ра по лаг, адзін з ар га ні за та раў 

кан фе рэн цыі з бо ку Бе ла рус ка га 

ка мі тэ та ІCOMOS (гра мад скае аб' яд-

нан не, якое зай ма ец ца пад трым кай і 

пра соў ван нем тэ о рый, ме та да ло гій 

і на ву ко вых тэх на ло гій у кан сер ва-

цыі ар хі тэк тур най і ар хеа ла гіч най 

спад чы ны. Між на род ная ра да па за-

ха ван ні пом ні каў і гіс та рыч ных мяс-

цін ІCOMOS бы ла ўтво ра на ў жніў ні 

1965 го да, у Бе ла ру сі ка мі тэт прад-

стаў ле ны з 2002-га го да) Cцяпан 

СТУ РЭЙ КА, гэ та пры вя ло да змен 

пры яры тэ таў кі ра ван ня, што ўво дзіц-

ца ў за ка на даў ства. У кра і нах Еў ро-

пы за га ва ры лі пра па вы шэн не якас ці 

жыц ця лю дзей праз вы ка ры стан не 

аб' ек таў спад чы ны.

На прык лад, у Га лан дыі ка тэ го рыя 

куль тур най спад чы ны мо жа на да-

вац ца з улі кам ін тэн сіў нас ці ін вес ты-

цый ных пра цэ саў, якія раз горт ва юц-

ца ва кол іх. Ад на спра ва, за хоў ваць 

спад чы ну ў сель скай мяс цо вас ці, ін-

шая — у цэнт ры га ра доў, якія моц на 

раз ві ва юц ца.

На ступ ная тэн дэн цыя — дэ ле га ван-

не кі раў ніц кіх ра шэн няў. На прык лад, 

у ФРГ кож ная фе дэ раль ная зям ля 

мае ўлас нае за ка на даў ства пра ахо-

ву спад чы ны, і ўлас ныя спі сы каш тоў-

нас цяў. Кі ра ваць спад чы най, акра мя 

мяс цо вых ор га наў ула ды, мо гуць пра-

фе сій ныя са ю зы. У Бе ла ру сі Ін сты тут 

гіс то рыі Ака дэ міі на вук апя ку ец ца ар-

хеа ла гіч най спад чы най. У Вя лі ка бры-

та ніі цэрк вы на огул вы ве дзе ны з на-

цы я наль на га за ка на даў ства па ахо ве 

спад чы ны, пры іх ёсць улас ная служ ба, 

якая зай ма ец ца за ха ван нем і пры мае 

ўсе ра шэн ні па каш тоў ных бу дын ках.

Мя ня ец ца сіс тэ ма фі нан са ван ня 

на цы я наль най куль ту ры. Су свет ная 

тэн дэн цыя — кон курс нае фі нан са-

ван не, у тым лі ку на рэ стаў ра цыю. 

Раз ві ва юц ца ме ха ніз мы ўдзе лу гра-

мад скас ці ў пры няц ці ра шэн няў. Як не 

зга даць пра гра мад скія слу хан ні, аль-

бо куль тур ныя пра ек ты. Так, у Бе ла-

ру сі быў рэа лі за ва ны пі лот ны пра ект 

па да лу чэн ні мяс цо вай гра мад скас-

ці да вы зна чэн ня стра тэ гіі раз віц ця 

стара  жыт на га го ра да Мсці сла ва.

ПЛА НЫ НА БУ ДУ ЧЫ НЮ?
Пра вы гра ма дзян на спад чы ну і 

прын цы пы та ко га ўдзе лу на асно ве 

су мес най ад каз нас ці за ма ца ва ны ў 

Ра мач най кан вен цыі Ра ды Еў ро пы 

аб зна чэн ні куль тур най спад чы ны для 

гра мад ства — Кан вен цыі Фа ру.

Мно гія кра і ны ўжо да лу чы лі ся да 

яе. Бе ла русь па куль не пад пі са ла 

Кан вен цыю Фа ру, і тым не менш 

мы не змо жам за ста вац ца ўба ку 

ад тых пра цэ саў, што ад бы ва юц-

ца ў све це. Тут як з кан вен цы яй 

па пра вах ін ва лі даў — Бе ла русь 

ра ты фі ка ва ла яе па ру га доў та му, 

але коль кі да та го ўжо бы ло зроб-

ле на для ства рэн ня без бар' ер на га 

ася род дзя.

Кан вен цыя Фа ру пра па нуе больш 

шы ро ка раз гля даць куль тур ную спад-

чы ну. У цэнт ры кан цэп цыі па стаў ле-

ны ча ла век і ча ла ве чыя каш тоў нас ці. 

Спад чы на — су мес ны рэ сурс і кло пат 

пра яго ёсць агуль най ад каз нас цю. 

А, зна чыць, па вы ша ец ца каш тоў насць 

для кан крэт ных ла каль ных су поль-

нас цяў. «Та кім чы нам з вуз ка пра фе-

сі я наль най воб лас ці за ха ван не спад-

чы ны пе ра тва ра ец ца ў зо ну су пра цоў-

ніц тва шы ро ка га ко ла за ці каў ле ных 

ба коў», — за ўва жы ла пра грам ны 

ды рэк тар МНДА «Еў ра Бе ла русь» 

Тац ця на ПА ША ВА ЛА ВА.

Рэ гі я наль нае і мяс цо вае раз-

віц цё, са цы яль ная сфе ра, ту рызм, 

эка ло гія, аду ка цыя — сён ня ўсе гэ-

тыя сфе ры ста но вяц ца да тыч ны мі 

да пы тан няў па за ха ван ні і пра соў-

ван ні спад чы ны. Ра бо та з ёй ста ла 

па тра ба ваць шмат ба ко ва га дыя ло-

гу па між ор га на мі мяс цо вай ула ды, 

на ву коў ца мі, уста но ва мі куль ту ры, 

біз не сам. Ін тэр нэт і са цы яль ныя сет-

кі цяг нуць за са бой зме ны ін фар-

ма цый най пра сто ры і ка му ні ка цыі, 

зно сін, што ўплы вае на ўсе сфе-

ры жыц ця — эка но мі ку, куль ту ру 

і ін шыя. Ад па вед на і ці ка васць да 

аб' ек таў спад чы ны па вя ліч ва ец ца.

Та му сён ня ўвесь свет зна хо дзіц ца 

ў ак тыў ным по шу ку но вых ме та даў 

ра бо ты са спад чы най, Бе ла русь — не 

вы клю чэн не.

Пра ва на спад чы ну мо жа рэа лі зоў-

вац ца на роз ных уз роў нях: ад прос та 

атры ман ня ін фар ма цыі да кан суль-

та цый і парт нёр ства ў пра цэ се вы-

пра цоў кі ра шэн няў. Ан лайн-ар хі вы, 

пе сен ныя фес ты ва лі, ад ва ка цыя, ва-

лан цёр ства, шэф ства над пом ні ка мі 

з бо ку школ, пе ра тва рэн не за кі ну та-

га бу дын ка ў кам' юні ці-цэнтр, па пу-

ля ры за цыя праз кон кур сы, ажыў лен-

не ці ка вас ці да му зей ных ка лек цый, 

сты му ля ван не крэ а тыў най ін дуст рыі, 

аду ка цыя і асве та гра мад скас ці для 

ўдзе лу ў пла на ван ні га рад ской пра-

сто ры, ха ка то ны (ка лі гіс то ры кі ра-

зам з айцішні ка мі пры дум ля юць но-

выя пра ек ты па пры цяг нен ні ўва гі да 

пэў ных аб' ек таў) — сён ня ак ту аль ныя 

ўсе гэ тыя фор мы ра бо ты са спад чы-

най. Вя до ма, нель га за бы вац ца і пра 

аду ка цыю — важ на рых та ваць зме-

ну, га то вую пра ца ваць са спад чы най, 

абе ра гаць і ша на ваць яе.

СУ МЕС НЫ РЭ СУРС:
на што здоль ныя мяс цо выя су поль нас ці?

Ма тэ ры я лы вы пус ку 

пад рых та ва ла 

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ. 

Куль тур ныя каш тоў нас ці з'яў ля юц ца свое асаб лі вым га ран-

там за ха ван ня на цы я наль най ідэн тыч нас ці і са ма быт нас ці. 

Да во лі час та вы бар аб' ек таў, якія мо гуць зна хо дзіц ца пад 

ахо вай дзяр жа вы, мо жа за ле жаць ад су час най куль тур най 

па лі ты кі і са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця. На прык лад, у 

са вец кія ча сы асаб лі вая ўва га ад да ва ла ся за ха ван ню спад-

чы ны, якая звя за на з рэ ва лю цы яй і Вя лі кай Ай чын най вай ной. 

Па мяць пра ва ен ныя па дзеі і сён ня ў пры яры тэ це, а так са ма 

су час ні кі ста лі больш га ва рыць пра за ха ван не аб' ек таў кан-

струк ты віз му, за бу доў у сты лі так зва на га ста лін ска га ам пі ру. 

Пэў ная мо да мо жа ўплы ваць на гра мад ства. Так, у апош нія 

га ды вы шук ва лі ся пом ні кі, звя за ныя з па дзея мі паў стан ня 

1863 го да, а ка лі ста лі па пу ляр ны мі тво ры Пя сец ка га, рэз ка 

па вы сі ла ся ці каў насць да між ва ен най ар хі тэк ту ры. Та му пра-

цэс асэн са ван ня каш тоў нас ці спад чы ны да во лі ды на міч ны і 

ці не кож ны год мае па трэ бу ў пе ра гля дзе.

Вель мі важ на за ха ваць усё, каб аб' ек ты змаг лі да жыць 

да та го ча су, ка лі зме ніц ца стаў лен не гра мад ства да іх. На-

прык лад, сён ня людзь мі мо жа кі ра ваць жа дан не зні шчыць усё 

са вец кае, але ці не на сту па ем мы на ад ны і тыя ж граб лі, ці не 

паў та ра ем па мы лак на шых па пя рэд ні каў, якія ў па чат ку мі ну-

ла га ста год дзя ў сва ім жа дан ні па бу да ваць но вы не за леж ны 

ад ста ро га цар ска га рэ жы му свет, зні шча лі пом ні кі ар хі тэк ту-

ры, лі та ра ту ры, мас тац тва. «Трэ ба мі ні мум уз дзе ян няў не па-

срэд на на са мі аб' ек ты, вар та пра ца ваць з мен таль нас цю, каб 

лю дзі зра зу ме лі ўні вер саль насць каш тоў нас цяў, што кож ны 

з пе ры я даў, у які яны ства ра лі ся не доб ры і не дрэн ны, гэ та 

прос та ілюст ра цыя жыц ця», — упэў не на Тац ця на ІВА НІЦ КАЯ 

з гра мад ска га аб' яд нан ня «Гіс то ры ка».

Су час ні кі сён ня шмат па да рож ні ча юць па све це і пас ля 

та го, як яны ба чаць той жа са мы Па рыж, Санкт-Пе цяр бург 

ці Ве не цыю, у іх за кра да ец ца су мнен не, што за мя жой за-

ха ва ла ся пры га жосць, а на шы сціп лыя аб' ек ты — гэ та і не 

каш тоў насць зу сім. З гэ тым комп лек сам не паў на вар тас ці, на 

дум ку Тац ця ны Іва ніц кай, трэ ба зма гац ца, бо на шы аб' ек ты 

прос та ін шыя і на яў насць пэў ных рэ гі я наль ных ад мет нас-

цяў — гэ та на ват ліш ні плю сік на шым пом ні кам ар хі тэк ту ры ў 

па раў на нні з уні вер саль ны мі за мор скі мі па ла ца мі. Маг чы ма, 

боль шую ўва гу трэ ба ад да ваць гэ тым пы тан ням у шко лах і 

ва ўні вер сі тэ тах.

Вель мі мно гае за ле жыць ад стаў лен ня да аб' ек таў на 

мес цах. Ча сам пом ні ку, які ўклю ча ны ў Дзярж спіс гіс то ры ка-

куль тур ных каш тоў нас цяў, ад да ец ца менш ува гі, чым ней кім 

рэ гі я наль ным ад мет нас цям. На прык лад, у Бу да-Ка ша лёў скім 

ра ё не з дэ фі цы там на гіс та рыч ныя аб' ек ты шмат ува гі ад да-

ец ца мо гіл кам, дзе за ха ва ла ся лі та раль на з дзя ся так над ма-

гіль ных пліт ХІХ ста год дзя, хоць са мі мо гіл кі не ад па вя да юць 

кры тэ ры ям, па якіх мо гуць быць уклю ча ны ў Дзярж спіс.

Ча сам мы лі чым, што 5587 каш тоў нас цяў, што сён ня ўва-

хо дзяць у спіс, — гэ та ўжо за шмат, але на са мрэч нам па куль 

яшчэ ра на ра біць па доб ныя вы сно вы. На прык лад, у Літ ве ў ся-

рэд нім 3,5 км квад рат ных (ці 157 ча ла век) пры хо дзіц ца на ад ну 

гіс то ры ка-куль тур ную каш тоў насць. У Поль шчы — ад па вед на 

5 кв. км (або 641 ча ла век), у Ра сіі 141 кв. км (або 1212 ча ла-

век). У Бе ла ру сі на ад ну каш тоў насць пры хо дзіц ца 38 км, або 

1737 ча ла век, і гэ та з улі кам брац кіх ма гіл. Ці не га во рыць гэ та 

пра тое, што яшчэ ра на ста віць кроп ку ў Дзярж спі се?

АД КІ НЕМ 
КОМП ЛЕК СЫ?

Ці не за мі нае мо да 
за ха ван ню гіс та рыч ных аб' ек таў?

Як на пя рэ дад ні свят ка ван ня 

Дня вы зва лен ня Мін ска ад ня-

мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў не 

зга даць пра ле ген дар ны твор Ва-

лян ці на Вол ка ва «Мінск 3 лі пе ня 

1944 го да»?

Але хто б мог па ду маць, што 

дзя ку ю чы су час ным ліч ба вым тэх-

на ло гі ям ге роі маш таб на га па лат на 

ста нуць блі жэй да нас. Ма біль ная 

пра гра ма «Мас тац кі: LІVE», рас-

пра ца ва ная сяб ра мі му зея ТАА 

«Сі Бі Ма байл», да зво ліць па глы-

біц ца ў ра дас ную ат мас фе ру Дня 

вы зва лен ня. На вед валь нік змо жа 

апы нуц ца не па срэд на ў цэнт ры па-

дзей, па ка за ных Ва лян ці нам Вол-

ка вым, і ў поў най ме ры ад чуць на-

строй са вец кіх лю дзей і во і наў, якія 

атры ма лі пе ра мо гу над во ра гам.

Па лат но «Мінск 3 лі пе ня 1944 го-

да» ста не пер шым у се рыі «ажыў-

шых па лот наў» Мас тац ка га му зея 

ў ма біль най пра гра ме «Мас тац кі: 

LІVE». У най блі жэй шы час у «Мас-

тац кі: LІVE» бу дуць да ступ ныя і ін-

шыя тво ры з ка лек цыі му зея.

Пра ект бу дзе прэ зен та ва ны 

3 лі пе ня 2020 го да ў На цы я наль-

ным мас тац кім му зеі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

Зір нуць на вай ну ва чы ма ваен -

на га ка рэс пан дэн та, па зна ё міц ца 

з ле ген дар ны мі асо ба мі, стаць 

свед ка мі зна ка вых па дзей змо-

гуць удзель ні кі квэс ту «Аб Вя лі-

кай Ай чын най...»

З 3 лі пе ня 2020 го да На цы я-

наль ны мас тац кі му зей і Му зей 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 

за пус ка юць куль тур на-аду ка цый-

ны пра ект-квэст. Гэ та пер шая 

су мес ная ра бо та, скі ра ва ная на 

за ха ван не па мя ці і абу джэн не 

ці ка вас ці да ва ен най гіс то рыі ся-

род су час ных па ка лен няў, якая 

не мае ана ла гаў у Бе ла ру сі. Уні-

каль насць квэс ту ў тым, што яго 

сцэ на рый па бу да ва ны на ўза е-

ма су вя зі ідэн тыч ных ці па доб ных 

му зей ных прад ме таў, якія прад-

стаў ле ны ў экс па зі цы ях абод вух 

му зе яў.

Удзель ні кам квэс ту не аб-

ход на вы пра віц ца ў ня прос тае 

па да рож жа па ста рон ках гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны і пас ля-

ва ен на га ча су, пад час яко га яны 

па він ны па бы ваць у двух му зе-

ях. За дан ні гуль ні раз ме шча ны 

на спе цы яль най ін тэр нэт-плат-

фор ме. У якас ці да па мож ні ка па 

экс па зі цы ях удзель ні кі бу дуць 

вы ка рыс то вы ваць «фран та вы 

дзён нік», дзе зме шча на гіс то рыя 

ча ла ве ка, які прай шоў скла да ны 

шлях з пер шых дзён вай ны і да 

Пе ра мо гі. Гэ та вы дан не руч ной 

ра бо ты — су мес ная твор чая рас-

пра цоў ка на ву ко вых су пра цоў ні-

каў і мас та коў му зея. Пра цяг-

ласць квэс ту ка ля трох га дзін, да 

ўдзе лу ў пра ек це за пра ша юц ца 

сфар мі ра ва ныя ка ман ды ў коль-

кас ці да 10 ча ла век.

Па шля ху 
ва ен на га ка рэс пан дэн та

Му зей ная спра ваМу зей ная спра ваСу час ныя тэх на ло гііСу час ныя тэх на ло гіі

КАР ЦІ НЫ АЖЫ ВА ЮЦЬ

 Но выя трэн ды Но выя трэн ды  Са мі з ву са мі Са мі з ву са мі
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