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«Звяз да»: У гэ тым кан-

тэкс це мож на зга даць 

яшчэ адзін ня даў ні вы-

па дак, які атры маў вя лі кі 

рэ за нанс у се ці ве, — за-

крыц цё пом ні ка жа лез на-

га ве ку ў Лю бан скім ра ё-

не, дзе бу ду юць ка лій ны 

кам бі нат...

Ва дзім Ла кі за: Рэ за нанс, 

да рэ чы, не вель мі зра зу ме-

лы. Та му што Ін сты ту там гіс-

то рыі пра ве дзе на вя лі кая ра-

бо та су мес на з за каз чы кам, 

які фі нан са ваў у ад па вед нас-

ці з за ка на даў ствам па чы на-

ю чы з 2012 го да цал кам усе 

да сле да ван ні. Упер шы ню, 

я ду маю, на ват у су свет най 

гіс то рыі га ра дзі шча жа лез-

на га ве ку вы ву ча на цал кам, 

там не за ста ло ся ні вод на га 

квад рат на га мет ра, які не 

да сле да ва ны. Прак тыч на 

сем га доў пра во дзі лі ся мэ-

та выя комп лекс ныя на ву ко-

выя да сле да ван ні, атры ма ны 

ты ся чы ар хеа ла гіч ных ар тэ-

фак таў, зроб ле ны роз ныя 

ана лі зы, ра дые вуг ля род нае 

да та ван не дзя сят каў ар га-

ніч ных узо раў. Ужо сё ле та 

на па ся джэн ні Бе ла рус кай 

рэс пуб лі кан скай на ву ко ва-

га-ме та дыч най ра ды па пы-

тан нях гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны пры Мі ніс тэр стве 

куль ту ры пас ля та го, як бы лі 

вы ву ча ны ўсе пад рых та ва-

ныя на мі да ку мен ты, пра слу-

ха ны дак лады — мой і Сяр-

гея Лі не ві ча, які з кра са ві ка 

да ліс та па да 2019 го да кі ра-

ваў па ля вы мі да сле да ван ня-

мі на пом ні ку, бы ло пры ня та 

ра шэн не ў ад па вед нас ці з 

Ко дэк сам Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь аб куль ту ры па вы клю-

чэн ні га ра дзі шча Об чын са 

спі су гіс то ры ка-куль тур ных 

каш тоў нас цяў у су вя зі з яго 

поў ным вы ву чэн нем... І ка-

лі на не ка то рых пар та лах 

з'я ві ла ся ін фар ма цыя, што 

га ра дзі шча жа лез на га ве ку 

знес лі дзе ля ка лій ных рас-

пра цо вак, мы аба вя за лі іх 

змя ніць за га ло вак на той, 

што ад па вя дае рэ ча іс нас ці. 

Га ра дзі шча — гэ та не ар хі-

тэк тур ны аб' ект, яго не зно-

сяць, яно цал кам да сле да-

ва на і па збаў ля ец ца свай го 

ста ту су.

На ту раль на, нам, ар хе о-

ла гам, гіс то ры кам, шка да, 

што на тэ ры то рыі, дзе зной-

дзе ны ка рыс ныя вы кап ні, 

нель га бы ло па кі нуць га ра-

дзі шча, але ўся на ву ко вая 

ін фар ма цыя пе ра но сіц ца 

ў спра ва зда чы, пісь мо выя 

кры ні цы, ар ты ку лы і бу ду-

чыя ма на гра фіі, а зна ход кі 

пе ра да юц ца ў му зеі. Кра і не 

па трэб ныя ка рыс ныя вы кап-

ні, гэ та на ша эка но мі ка. Да 

та го ж ін вес тар, які ўклаў 

гро шы ў рас пра цоў ку ра до-

ві шча, не па шка да ваў іх і на 

дэ та лё вае вы ву чэн не пом ні-

ка архе а ло гіі.

Зу сім па-ін ша му скла-

ла ся сі ту а цыя пад час рэ-

кан струк цыі Галь шан ска га 

зам ка, ка лі за каз чык і ар-

га ні за цыя, якая ад каз вае 

за пра вя дзен не аў тар ска га 

на гля ду, не вы ка на лі дзе ю-

ча га за ка на даў ства Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь, Ко дэк са аб 

куль ту ры. Як вы нік — част-

ко ва раз бу ра ны і па шко джа-

ны буль до зе рам па ха ван ні 

XІІІ—XІV ста год дзяў. Мы за 

ўлас на ін сты туц кія гро шы 

ад пра ві лі лю дзей для пра-

вя дзен ня вы ра та валь ных 

да сле да ван няў, хоць гэ та 

бы ла за да ча за каз чы ка... 

Да па чат ку правя дзен ня 

зем ля ных ра бот па доб ра-

ўпа рад ка ван ні ў Галь ша нах 

за каз чы ку на ле жа ла звяр-

нуц ца ў Ін сты тут гіс то рыі 

і пра вес ці ар хеа ла гіч ную 

экс пер ты зу зо ны но ва бу-

доў лі, а пры не аб ход нас ці 

і па трэб ныя ар хеа ла гіч ныя 

да сле да ван ні.

«Звяз да»: Ці не ёсць 

тое, пра што за раз мы га-

ва ры лі, свед чан нем, што 

нар ма тыў на-за ка на даў чая 

ба за на сён ня не да стат ко-

вая, каб аб' ек ты, якія ўяў-

ля юць ці ка васць для ар-

хеа ло гіі, бы лі аба ро не ныя 

ад маш таб ных бу даў ні чых 

ра бот, на прык лад?

Ва дзім Ла кі за: Ёсць 

пэў ныя нар ма тыў на-пра ва-

выя ак ты, якія аба вяз ва юць 

за каз чы ка ажыц цяў ляць і 

вы кон ваць ме ры па ахо ве 

ар хеа ла гіч най і гіс то ры ка-

куль тур най спад чы ны. Ка лі 

ад бы ва юц ца буй ныя бу даў-

ні чыя ці ін шыя ра бо ты, ар-

хе о ла гі па він ны ажыц ця віць 

ар хеа ла гіч ную экс пер ты зу і 

вы ра та валь ныя ар хеа ла гіч-

ныя да сле да ван ні. У на шым 

вы пад ку ў По лац ку бу дуць 

пра во дзіц ца ме на ві та та кія 

вы ра та валь ныя ахоў ныя 

ар хеа ла гіч ныя да сле да ван-

ні. І так паў сюль — у Мін-

ску, Грод не, Ві цеб ску, на 

га ра дзі шчы Об чын, тэ ры-

то рыі бу даў ніц тва чы гу нак, 

аў та да рог, мас тоў, наф та-

вых свід ра він. Та му вя лі кая 

коль касць на ву ко вых ра бот 

сён ня за вя за на на зем ля ных 

ра бо тах ці да сле да ван нях у 

зо нах бу доў ляў. На прык лад, 

за 2019 год На цы я наль ная 

ака дэ мія на вук Бе ла ру сі 

ажыц ця ві ла 220 ад мі ніст-

ра цый ных пра цэ ду р па вы-

да чы да зво лаў на пра ва 

пра вя дзен ня ар хеа ла гіч ных 

да сле да ван няў, і боль шасць 

з іх (180) — у зо нах но ва бу-

доў ляў...

А ўво гу ле ар га ні за цыі па-

він ны больш уза е ма дзей ні-

чаць. На прык лад, яшчэ на 

ста дыі рас пра цоў кі го ра да-

бу даў ні чых пра ек таў у пра-

ект ных ар га ні за цы ях ня ма 

спе цы я ліс таў, якія ве да юць, 

што та кое куль тур ны пласт, 

яны не зна ё мы з гіс та рыч-

ны мі кры ні ца мі. Ча му б да 

гэ тай спра вы ўжо на эта пе 

пра ек та ван ня не да лу чаць 

ар хе о ла гаў?

«Звяз да»: На коль кі рэ-

ка мен да цыі, якія да юць 

ар хе о ла гі, па він ны быць 

улі ча ны? Ці мо жа стац ца 

так, што рэ ка мен да цыі 

ста нуць толь кі рэ ка мен-

да цы я мі, а за бу доў шчык 

зро біць так, як ён хо ча? Ці 

ёсць нор мы, якія па він ны 

вы кон вац ца ў аба вяз ко-

вым па рад ку?

Ва дзім Ла кі за: Тут трэ-

ба ска заць пра дзярж экс-

пер ты зу. Ін сты тут гіс то рыі 

ажыц цяў ляе не каль кі ад мі-

ніст ра цый ных пра цэ дур у 

яе кан тэкс це. На прык лад, 

вы дае за клю чэн ні аб на яў-

нас ці ці ад сут нас ці ар хеа ла-

гіч ных аб' ек таў на тэ ры то рыі 

бу даў ні чых, ме лі я ра цый ных 

і ін шых ві даў ра бот. Ка лі ад-

каз ная асо ба ў ор га нах мяс-

цо вай ула ды дак лад на ве дае 

за ка на даў ства, па ру шэн няў 

па вя лі кім ра хун ку не па він на 

быць. Без та ко га за клю чэн-

ня яна не па він на вы дзя ляць 

учас так пад бу даў ніц тва фі-

зіч най, юры дыч най асо бе, 

ін ды ві ду аль на му прад пры-

маль ні ку. Ка лі па чы на юц-

ца пра ект ныя ра бо ты, яны 

ўзгад ня юц ца Мі ніс тэр ствам 

куль ту ры на на яў насць гіс-

то ры ка-куль тур ных каш-

тоў нас цяў і На цы я наль най 

ака дэ мі яй на вук на аб'ек ты 

ар хеа ло гіі. Пра ект не змо жа 

прай сці дзярж экс пер ты зу, 

ка лі ў ім ня ма рас пра ца ва-

ных мер па ахо ве ар хеа ла-

гіч най спад чы ны.

Важ на, каб нар ма тыў-

на-пра ва выя за ка на даў чыя 

ак ты вы кон ва лі ся ўсі мі мі-

ніс тэр ства мі і ве дам ства мі і 

мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды. 

Але хто гэ та бу дзе кант ра-

ля ваць? Нам не ха пае ін-

спек цыі па ахо ве гіс то ры-

ка-куль тур най спад чы ны — 

ана ла гіч най па фун цы ях з 

Дзярж ін спек цы яй па ахо ве 

рас лін на га і жы вёль на га 

све ту.

На тал ля Хвір: У Літ ве 

іс нуе та кі ор ган — дэ пар-

тамент па ахо ве куль тур на-

гіс та рыч най спад чы ны, і там 

пра цуе 68 ча ла век. Гэ та на 

ма лень кую Літ ву!..

МАР КЕ ТЫНГ 
ЦІ РЭ КЛА МА 
ДЛЯ ЧОР НЫХ 
КА ПАЛЬ НІ КАЎ?

«Звяз да»: Але ка лі пра-

цяг ваць ана ло гію з ін спек-

цы яй па ахо ве рас лін на га і 

жы вёль на га све ту... Коль-

кі бра кань е раў ні га ня юць, 

яны ўсё роў на ёсць. Тое ж 

са мае, зда ец ца, да ты чыц-

ца гіс та рыч ных пом ні каў, 

бо па куль у тых жа чы-

ноў ні каў, ды і ў прос тых 

лю дзей не бу дзе ўсве-

дам лен ня, што гэ та трэ-

ба збе ра гаць і ша на ваць, 

ні я кія пра вер кі і штра фы 

не да па мо гуць. Асаб лі ва 

гэ та праб ле ма ак ту аль ная 

для ар хеа ло гіі. Як да нес ці 

да лю дзей, што гэ та каш-

тоў насць, ка лі яно не так 

ві да воч на, як з пом ні ка мі 

ар хі тэк ту ры ці з ты мі са-

мы мі слуц кі мі па яса мі, які-

мі мы пры вык лі га на рыц ца 

і лі чыць іх пом ні ка мі? Што 

ча рап кі і кост кі — так са ма 

каш тоў насць...

На тал ля Хвір: Трэ ба па-

чы наць з дзі ця ча га сад ка, 

каб з са ма га ран ня га ўзрос-

ту ча ла век усве дам ляў, што 

ён част ка гэ тай кра і ны, і ра-

зу меў, што та кое гіс то рыя.

Вя ча слаў Да ні ло віч: 

Мя няць стаў лен не гра мад-

скас ці мы мо жам агуль ны-

мі на ма ган ня мі. Ву чо ныя 

Інсты ту та гіс то рыі не ся-

дзяць вы ключ на ў Мін ску 

ці По лац ку, не за мы ка юц ца 

толь кі на да сле да ван нях. 

Пра во дзіц ца шэ раг кан фе-

рэн цый на рэ гі я наль ным уз-

роў ні, ра зам з Мі ніс тэр ствам 

аду ка цыі праз мяс цо выя 

ад дзе лы аду ка цыі ў цэ лым 

шэ ра гу ра ё наў ар га ні зу-

ем ар хеа ла гіч ныя дзі ця чыя 

школь ныя лет ні кі, ка лі на ка-

ні ку лах дзе ці ўдзель ні ча юць 

у рас коп ках пад на гля дам 

ар хео ла га. Боль шасць зна-

хо дак з рэ гі ё наў мы па кі да-

ем у мяс цо вых му зе ях. Адзі-

нае — у інсты тут пе рад аём 

ней кія ўні каль ныя рэ чы, якія 

па тра бу юць ад мыс ло вых да-

сле да ван няў, кан сер ва цыі. 

Да спра вы за ха ван ня гіс то-

ры ка-куль тур най спад чы ны 

да лу ча юц ца на шы ка ле гі 

з Ака дэ міі на вук. Так, нам 

трэ ба бы ло пры ду маць, як 

за ха ваць чо вен, які па за ле-

тась да ста лі з Нё ма на. Дзя-

ку ю чы пад трым цы стар шы ні 

прэ зі ды у ма Ака дэ міі на вук 

Ула дзі мі ра Гу са ко ва, ву чо-

ныя Ін сты ту та хі міі но вых 

ма тэ ры я лаў зра бі лі ад мыс-

ло вы са стаў, якім па кры лі 

ўні каль ную зна ход ку (ка лі 

на ву коў цы з Ін сты ту та экс-

пе ры мен таль най ба та ні кі 

пра вя лі дэнд рах ра на ла гіч ны 

ана ліз, вы свет лі ла ся, што 

дуб, з яко га зроб ле ны чо вен, 

спі ле ны пры бліз на ў 1510 го-

дзе). Ця пер яго мож на ўба-

чыць у му зеі ста ра жыт на бе-

ла рус кай куль ту ры Цэнт ра 

да сле да ван няў бе ла рус кай 

куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры 

Ака дэ міі на вук.

«Звяз да»: Мо жа, у тым і 

праб ле ма, што мы ўсе ар-

хеа ла гіч ныя зна ход кі аку-

му лю ем або ў Ін сты ту це 

гіс то рыі, аль бо у края знаў-

чых му зе ях, якія ця пер 

не ва ўсіх ра ё нах ёсць? 

А мо жа вар та бы ло б, ад-

кры ва ючы гіс та рыч ныя 

аб' ек ты для до сту пу ту-

рыс таў, ра біць на мес цы 

не вя лі кую ар хеа ла гіч ную 

экс па зі цыю, якая свед-

чы ла б пра тое, што бы ло 

зной дзе на?

Аляк сандр Баш коў: На 

Брэст чы не пра во дзі лі ся ар-

хеа ла гіч ныя да сле да ван ні 

на аб' ек тах, якія ста лі ту-

рыс тыч ны мі. На ба зе Ру-

жан ска га па ла ца-пар ка ва-

га комп лек са, які па кры се 

ад наў ля ец ца, зроб ле ны 

му зей, у які пе ра да дзе ны 

ты ся ча зна хо дак. Сён ня ўсе 

сі лы скан цэнт ра ва ны на рэ-

кан струк цыі тэ ат раль на га 

кор пу са, тут уз но вяць тэ атр 

і мяр ку ец ца, што яшчэ раз-

мес цяц ца га тэль і пункт хар-

ча ван ня. У Ко саў скім па ла цы 

бу дуць вы ста вач ная за ла, 

му зей ная экс па зі цыя, а тэль, 

офі сы, ка вяр ня. Сю ды пе-

рад аец ца ка ля ся мі сот зна-

хо дак. У Ско ках кан цэп цыя 

му зея кры ху ін шая — ак цэнт 

ро біц ца на куль тур на-асвет-

ніц кай дзей нас ці, і тыя ма тэ-

ры я лы, якія мы там знай шлі, 

а іх ка ля двух сот, так са ма 

пла ну ем для пе ра да чы. Сён-

ня ту рыст, які пры яз джае на 

аб' ект, зна ё міц ца з ар хі тэк-

ту рай, ар хеа ло гі яй, гіс то ры-

яй, куль ту рай. Я сам свед ка, 

што, ня гле дзя чы на тое што 

ра бо ты на Ко саў скім па ла цы 

яшчэ не за вер ша ны, у лю-

бы час там мож на ўба чыць 

ту рыс таў, і не толь кі бе ла-

рус кіх. Ця пер ці ка васць да 

на шай гіс то рыі ўзрас ла, яе 

трэ ба пад трым лі ваць, раз ві-

ваць. І сён ня Ін сты тут гіс то-

рыі, ВНУ і му зеі ро бяць усё 

для та го, каб па пу ля ры за-

ваць ар хеа ло гію.

«Звяз да»: Маг чы ма, 

ар хеа ло гіі не ха пае мар-

ке тын га вых ха доў, мо жа, 

на ват на мя жы ней кай 

ле ген ды, на прык лад пра 

рэшт кі ха ты Ска ры ны, 

якую знай шоў Дзя ніс Дук 

(пра гэ та да вя ло ся па чуць 

ад па ла чан), ці пра шлем 

ні бы та са мо га Ізя сла ва, 

які ня даў на дасталі з Бя-

рэ зі ны (ад на з са мых па пу-

ляр ных ле таш няй во сен ню 

на він у се ці ве)?

Дзя ніс Дук: По лац кая ле-

ген да мае свае ка ра ні. На ша 

экс пе ды цыя знай шла рэшт-

кі кляш та ра бер нардзін цаў, 

які быў на па чат ку XVІ ста-

год дзя і ў якім (мож на мер-

ка ваць, ка лі ўлі чыць яго 

зна хо джан не), наш пер ша-

дру кар атры маў па чат ко вую 

аду ка цыю. І гэ та — праў да. 

А вось на конт ле ген ды пра 

ха ту Ска ры ны... Па-пер шае, 

га ра джа не ў той час жы лі ў 

да мах (ха та — ся лян скае 

жыл лё). Па-дру гое, я су-

праць та кіх «мар ке тын га вых 

ха доў», ка лі толь кі яны не 

абу джа юць зда ро вую ці каў-

насць да вы ву чэн ня мі ну ла-

га. Мы да ма га ем ся, каб лю-

дзі ве да лі, хто мы, ад куль, 

а ле ген ды, ка лі яны не пад-

ры ва юць ці каў нас ці да вы ву-

чэн ня са праўд най гіс то рыі, 

ня хай іс ну юць.

Воль га Ляў ко: А што 

да ты чыц ца шле ма з Бя рэ зі-

ны — сам шлем іс нуе, шум 

ва кол та го, ка му ён мог на-

ле жаць. І шум — не вель мі 

доб ра: не трэ ба пе ра больш-

ваць, гэ та гу біць каш тоў-

насць прад ме таў. Спа чат ку 

сен са цыя вы клі кае бур ную 

рэ ак цыю, а пас ля — ад ва-

рот ная сі ту а цыя... І ўво гу ле, 

пуб ліч ныя па ве дам лен ні аб 

са праўд ных ці ўяў ных ар хеа-

ла гіч ных зна ход ках ня рэд ка 

слу жаць дрэн ную служ бу — 

пры цяг ва юць ува гу чор ных 

ка паль ні каў...

«Звяз да»: З імі ні як 

нель га на ла дзіць ней кае 

ўза е ма дзе янне?

Воль га Ляў ко: Ча сам да 

нас у ін сты тут звяр та юц ца 

лю дзі, якія пра па ну юць пе-

ра даць ней кія ні бы та вы-

пад ко ва зной дзе ныя рэ чы 

му зе ям, вы да ючы ся бе за 

па тры ё таў. Гля дзіш на іх 

зна ход кі і ра зу ме еш, што 

ча ла век вы ціс нуў з куль тур-

на га плас та ўсё, што мож на 

бы ло, і боль шасць зна хо дак 

пра даў. Яго не хва люе, што 

рэч па він на бы ла ля жаць 

ў зям лі, што спе цы я ліс там 

важ на, як яна раз мя шча ла-

ся, што яна да зво ліць вы ву-

чыць пласт, па цвер дзіць, на-

прык лад, што тут з пэў на га 

ча су бы лі сла вя не, ка рыс та-

лі ся гэ ты мі рэ ча мі. Але ка лі 

людзь мі кі руе сквап насць, 

за клі каць іх да гра мад скай 

і гра ма дзян скай свя до мас ці 

бес ка рыс на.

Ва дзім Ла кі за: І не трэ ба 

чор ным ка паль ні кам вы да-

ваць ся бе за ама та раў гіс-

то рыі. Што ім пе ра шка джае 

да лу чыц ца да пра фе сій ных 

ар хе о ла гаў, якія ма юць ад-

кры тыя ліс ты? Сот ні ва лан-

цё раў сён ня ўдзель ні ча юць 

у та кіх рас коп ках. Іс нуе ад-

па вед ная ідэа ло гія чор на га 

ка паль ніц тва, і яна пад ма-

ца ва ная срод ка мі, бо ў све-

це ёсць по пыт на ар хеа ла-

гіч ныя ар тэ фак ты. І на шу 

ар хеа ла гіч ную спад чы ну не 

толь кі псу юць, абы-як вы-

коп ва ю чы, але і пра да юць 

зной дзе нае, ро бя чы на гэ-

тым гро шы.

На тал ля Хвір: І па куль 

на дзяр жаў ным уз роў ні гэ та 

афі цый на не за ба ро не на ра-

біць. На прык лад, на сён няш-

ні дзень іс нуе не каль кі ін тэр-

нэт-рэ сур саў, на пля цоў цы 

якіх мож на ў сва бодным 

досту пе на быць праз ін тэр-

нэт пэў ныя ар тэ фак ты. Тут 

ужо па трэб на да лу чэн не 

спе цы я ліс таў і прад стаў ні-

коў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў. Ёсць пэў ныя ар ты-

ку лы і ў Кры мі наль ным ко-

дэк се, якія пра ду гледж ва-

юць пры цяг нен не да кры-

мі наль най ад каз нас ці. Але 

са праў ды ўжо ўсе (Ака дэ мія 

на вук, Ін сты тут гіс то рыі, Мі-

ніс тэр ства куль ту ры, ін шыя 

за ці каў ле ныя) ста мі лі ся га-

ва рыць на гэ тую тэ му. Не аб-

ход на па чаць дзей ні чаць.

Ва дзім Ла кі за: Вель мі 

важ ны ма раль ны ас пект. 

Шка да, што на шы мі апа-

не нта мі ча сам вы сту па юць 

лю дзі, якія па він ны быць 

на шы мі ка ле га мі: гіс то ры-

кі, ар хе о ла гі. Пра што мож-

на га ва рыць, ка лі ў се ці ве 

вы хо дзяць рэ парт ажы пра 

чор ных ка паль ні каў і лю дзі, 

якія па він ны кла па ціц ца пра 

за ха ван не спад чы ны, та кім 

ма тэ ры я лам ці спры я юць, ці 

ста вяць «лай кі»?

Воль га Ляў ко: Я ба ю ся 

ця пер ста віць на ўлік не ка то-

рыя пом ні кі ар хеа ло гіі, та му 

што дам чор ным ка паль ні-

кам кан крэт ную пры вяз ку 

да аб' ек та, да яко га яны пой-

дуць і тут жа зні шчаць.

Ва дзім Ла кі за: Па куль 

мы ма ем та кую сі ту а цыю, 

як ёсць з чор ным ка паль ніц-

твам, мно гія ар хеа ла гіч ныя 

ба зы па він ны быць за кры ты. 

На ка нец го да ў Ін сты ту це 

гіс то рыі звыш 3400 аб' ек таў 

ар хеа ло гіі бы ло ўклю ча на ў 

рэ естр. Але за ста лі ся пы тан-

ні аб іх уклю чэн ні ў ін фар ма-

цый ную сіс тэ му. Што ж бу-

дзе, ка лі на кар ту на но сіць 

дак лад ныя ка ар ды на ты? 

Сён ня чор ныя ка паль ні кі 

доб ра пра ін фар ма ва ны і за-

бяс пе ча ны срод ка мі GPS.

На тал ля Хвір: Мы ла яль-

на ста вім ся да ад сут нас ці 

ахоў ных до шак на аб' ек тах 

ар хеа ло гіі, ня гле дзя чы на 

тое што яны па він ны быць 

у ад па вед нас ці з па тра ба-

ван нем ко дэк са. Я на ўлас-

ныя во чы ба чы ла раз ры тыя 

рас ко пы ў За слаўі, а по бач 

ля жа ла ахоў ная дош ка. Там 

бу да ва ла ся да ро га, і, на пэў-

на, тыя ж са мыя да рож ныя 

ра бо чыя ўба чы лі шыль ду і 

па ча лі ка паць.

Вя ча слаў Да ні ло віч: 

Неаб ход на ве да мас нае 

ўзаема  дзе ян не, па ві нен быць 

штраф для тых, хто па ру шае, 

і каб бы лі прэ цэ дэн ты. Прак-

ты ка па каз вае, што на ват за 

на яў насць ме та ла дэ тэк та ра 

без ад па вед на га да зво лу 

па він ны быць штраф ныя 

санк цыі. Та ды сі ту а цыя бу-

дзе пе ра лом вац ца і, мо жа, 

прый дзе час, ка лі мож на бу-

дзе спа кой на га ва рыць пра 

ар хеа ла гіч ныя аб' ек ты і зра-

біць рэ естр пуб ліч ным. І гэ та 

бу дзе на го да не для по шу ку 

лёг кай на жы вы, але для го-

на ру за сваю кра і ну і для ці-

ка вас ці да яе гіс то рыі.

Круг лы стол пра вя ла 

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

За пі са ла 

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Кас ця ны аму лет «Вуж», вы раб ле ны ў дру гой па ло ве III ты ся ча год дзя да на шай эры, — 
са знаходак нашых археолагаў.


