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3 глыбіні стагоддзяу і зямлі
У надзвычай цікавай дыскусіі бралі ўдзел кандыдат 
гістарычных навук дырэктар Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ, кандыдат гістарыч- 
ных навук намеснік дырэктара па навуковай рабо- 
це Інстытута гісторыі НАН Беларусі Вадзім ЛАКІЗА, 
доктар гістарычных навук загадчык Цэнтра археа- 
логіі і старажытнай гісторыі Беларусі Вольга ЛЯЎКО, 
доктар гістарычных навук рэктар Магілёўскага дзяр- 
жаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова Дзяніс ДУК, 
кандыдат гістарычных навук дацэнт кафедры гіс- 
торыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна Аляксандр БАШКОЎ, 
начальнік упраўлення па ахове гісторыка-культурнай 
спадчыны Міністэрства культуры Рэспублікі Бела
русь Наталля ХВІР.
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АРХЕОЛАГІ 
ДАПАЎНЯЮЦЬ 
ЛЕТАПІСЦАЎ

«Звязда»: У гістарыч- 
най навуцы археалогія 
займае асаблівае мес- 
ца — гэта доказная база 
існавання той ці іншай 
цывілізацыі, народнасці, 
этнасу на пэўнай тэрыто- 
рыі ў  пэўны час, нават калі 
гэта не пацверджана пісь- 
мовымі крыніцамі. Любы 
народ, пачынаючы шукаць 
і  ўдакладняць свае карані, 
звяртаецца ў тым ліку і да 
археалагічных знаходак. 
Беларусьі тут не выклю- 
чэнне, асабліва зараз, калі 
самаідэнтыфікацыя наро
да з'яўляецца фактычна 
сінонімам суверэнітэту 
і незалежнасці краіны. 
У нашых археолагаў на 
сённяшні дзень ёсць на- 
лежныя ўмовы для працы 
і  яе заўважны плён?

Вячаслаў Даніловіч: 
Археалагічнай навуцы сён
ня ўдзяляецца вельмі знач- 
ная ўвага на самым высокім 
дзяржаўным узроўні, у тым 
ліку дзякуючы падтрымцы 
Прэзідэнта. Кіраўніцтва Ака- 
дэміі навук нас у гэтым пла
не заўжды падтрымлівае. 
У выніку створана сістэма 
археалагічных даследаван- 
няў, якая дазваляе рухацца 
ўперад, праводзіць раскопкі 
і адначасова на належным 
узроўні захоўваць археала- 
гічную спадчыну. Археала- 
гічныя даследаванні каар- 
дынуе Інстытут гісторыі, але 
мы вельмі плённа супрацоў- 
нічаем з нашымі ВНУ, у тым 
ліку з рэгіянапьнымі — По- 
лацкім, Магілёўскім, Брэсц- 
кім, Віцебскім, Гродзенскім, 
Гомельскім універсітэтамі, 

.  не кажучы ўжо пра гістарыч- 
ны факультэт БДУ. На сён- 
няшні дзень у нас ёсць тры 
пастаянна дзеючыя гісто- 
рыка-археалагічныя экспе- 
дыцыі — Полацкая, Брэсц- 
кая і Гродзенская. У плане 
захавання археалагічных 
аб'ёктаў мы шчыльна супра- 
цоўнічаем з Міністэрствам 
культуры. У рэгіёнах цяпер 
праводзіцца інвентарыза- 
цыя помнікаў археалогіі... 
Што датычыцца плёну пра
цы — у найбліжэйшы час за- 
планаваныя даволі значныя 
археалагічныя даследаванні 
ў нашай «калысцы беларус- 
кай дзяржаўнасці» — По- 
лацку, на замчышчы, Вель- 
мі разлічваем, што новыя 
даследаванні і знойдзеныя 
артэф акты  дапам огуць 
атрымаць яшчэ больш уні- 
кальных звестак аб перша-

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

пачатковай гісторыі бела- 
рускай дзяржаўнасці.

Вольга Ляўко: Калі га- 
варыць пра першаснасць 
археалагічных знаходак — 
возьмем, напрыклад, перы- 
яд, які ўжо мае пісьмовыя 
крыніцы, IX—XIII стагоддзі. 
Але яны на той момант ад- 
люстроўвалі толькі адзін- 
кавыя факты. I каб скласці 
факты з асобных пісьмовых 
крыніц у пэўную сістэму і па- 
казаць развіццё грамадства 
на пэўным прамежку часу, 
патрэбна менавіта археало- 
гія. Мы ўжо маем дастаткова 
маштабныя даследаванні на 
тэрыторыі Беларусі, дзяку
ючы чаму змаглі ўкпючыць 
вялікі пласт археалагічных 
матэрыялаў у доказ вытокаў 
нашай дзяржаўнасці. Калі 
мы гаворым пра надзвы
чай сур'ёзную тэму — дзяр- 
жаўнасць. у першую чаргу 
абапіраемся на знакавыя 
аб'екты, нашы старажытныя 
гарады. Так Полацк —  самы 
старажытны па пісьмовых 
крыніцах і адзін з найстара- 
жытнейшых па археалагіч- 
ных. Комплекс матэрыялаў 
пацвярджае, што менавіта 
тут маглі зарадзіцца най- 
больш важныя палітычныя, 
эканамічныя працэсы. Гэта 
ўсё адлюстравана і ў матэ- 
рыяльнай культуры, пацвяр- 
джаецца ёй. Праводзячы 
раскопкі, мы шукаем і зна- 
ходзім адказы на розныя пы- 
танні. Як узаемадзейнічала 
мясцовае насельніцтва з 
прышлымі, як, у якім кірунку 
развіваліся прылеглыя тэ- 
рыторыі? Усё дакпадна і яс
на відаць па археалагічных 
матэрыялах... Археалогія — 
гэта звяно, якое звязвае 
розныя гістарычныя факты, 
розныя меркаванні вучоных 
і здымае шэраг спрэчак. Та- 
му што калі ў якасці доказу 
прыкладзены матэрыяльны 
факт, ужо нікуды не падзец- 
ца... Напрыклад, я знайшла 
помнік эпохі вікінгаў на Дзві- 
не — Кардон, які сведчыць, 
што найстаражытнейшы 
адрэзак шляху «з варагаў 
у грэкі» праз лясную зону 
Усходняй Еўропы праходзіў 
якраз праз тэрыторыю Бела
руси а не праз Гнёздава пад 
Смаленскам, як было напіса- 
на ў падручніках. Гнёздава, 
аказваецца, стала найбольш 
актыўна выкарыстоўвацца 
на гэтым шляху аж на два 
стагоддзі пазней, чым наш 
адрэзак... Важныя моманты 
гісторыі прасочваюцца не- 
пасрэдна на археалагічных 
матэрыялах. Калі мы склад- 
ваем зернейка да зернейка, 
у нас атрымліваецца добры 
колас, і мы ўжо маем перака- 
наўчую пазіцыю, якая пасля 
выліваецца ў канцэпцыю. Ін- 
стытут гісторыі распрацаваў

канцэпцыю дзяржаўнасці, 
яе вытокаў, развіцця, абапі- 
раючыся ў тым ліку на вялі- 
кую колькасць нашых археа- 
лагічных помнікаў.

ВАКОЛ 
«КАЛЫСКІ 
ДЗЯРЖАЎНАСЦІ»

«Звязда»: I пачатак гэ- 
тай дзяржаўнасці, як ужо 
даказана, — у Полацку. 
Але тое, што гэта найста
ражытнейшы з  вядомых 
нашых гарадоў, стала вя- 
дома не ўчора. I раскопкі ў  
горадзе —  на даволі абме- 
жаванай тэрыторыі— вялі- 
ся не адно дзесяцігоддзе. 
Ці можна там спадзявацца 
на нейкія новыя значныя 
знаходкі?

Вячаслаў Даніловіч: 
Археалагічныя даследа- 
ванні — вельмі карпатлівая 
праца. Раскопкі, якія пача- 
ліся яшчэ з 50-60-х гадоў 
мінулага стагоддзя, право- 
дзіліся на адносна невялікіх 
участках. У Полацку прысут- 
нічае велізарны культурны 
пласт — каб усё гэта даска- 
нала вывучыць у навуковым 
плане, патрэбны час.

Дзяніс Дук: Дзякуючы 
ўказу Прэзідэнта ў Полацку 
створана пастаянна дзею- 
чая археалагічная экспе- 
дыцыя. У рамках даручэн- 
ня тагачаснага намесніка 
прэ?/ ер-мінктра дзяржавы. 
а пасля кіраўніка Адмініст- 
рацыі Прэзідэнта Наталлі 
Качанавай была створана 
яшчэ адна экспедыцыя па 
вывучэнні полацкай школы 
дойлідства, менавіта Спа- 
са-Праабражэнскай царк- 
вы. Гэты ўнікальны помнік 
ніколі не вывучаўся з пункту 
гледжання археалогіі, толькі 
ў 2015 годзе пачаліся рас- 
копкі. Дзякуючы сумесным 
намаганням і падтрымцы 
на дзяржаўным узроўні мы 
вызначылі самыя галоўныя 
пытанні, на якія атрымалі 
адказ. Даследаванні па- 
цвярджаюць, што сапраў- 
ды Полацк у IX стагоддзі 
існаваў. Напр^іклад, Сма- 
ленск таксама згадваецца 
ў летапісе ў IX стагоддзі, 
але археолагі дагэтуль не 
знайшлі культурнага слоя 
гэтага часу, і гэта праблем- 
ны момант. Самае галоўнае, 
што па выніках раскопак мы 
паказалі, што Полацк з'яўля- 
ецца старажытным менаві- 
та славянскім горадам. Але 
пакуль нельга сказаць, што 
мы цалкам маем уяўленне 
пра сацыяльную структуру 
гэтага часу, таму што га- 
радзішча, адкуль атрыма- 
ны гэтыя вынікі, вывучана 
яшчэ не цалкам. Напрык
лад, у класічных падруч- 
ніках і кнігах па Полацку, 
выдадзеных яшчэ гадоў 
дваццаць таму, гаворыцца, 
што Верхні замак фактычна 
лічыўся тым самым пачат- 
ковым Полацкам, дзе была 
рэзідэнцыя полацкіх князёў. 
Але на сённяшні дзень мы 
не маем археалагічных до- 
казаў, што Верхні замак у 
прынцыпе ў IX—XII і нават 
у XIII стагоддзі быў умаца- 
ваны, як гэта павінна было 
быць, калі б ён быў дзяцін- 
цам. Першае ўмацаванне 
Верхняга замка па дэнд-

рахраналогіі (а гэта вельмі 
дакладны аналіз) паказвае 
толькі XIV стагоддзе... Ця
пер у раёне Верхняга замка 
праводзіцца маштабная рэ- 
канструкцыя, і ў археолагаў 
з'явілася ўнікальная магчы- 
масць для вывучэння праб- 
лемных момантаў гісторыі 
Полацка...

«Звязда»: Дарэчы, ра
боты на Верхнім замку  
сёння пад пільнай увагай 
грамадскасці. Некаторыя 
лічаць, што помнік гісто- 
рыі дзяржаўнага значен
ия пад пагрозай як мінімум 
сапсавання...

Вадзім Лакіза: Так, цяпер 
гэтая сітуацыя актыўна аб- 
мяркоўваецца ў сацыяльных 
сетках. Выказваюцца вельмі 
розныя меркаванні. Але па
куль што заказчык тых работ 
не адышоў ні на адну кропку 
ад выканання заканадаўства 
пры ўзгадненні і, спадзяюся, 
далейшым ажыццяўленні 
мер па ахове археалагічнай 
спадчыны.

Дзяніс Дук: Большая 
частка Верхняга замка бы
ла фактычна без нагляду 
шмат гадоў, з тага моманту. 
як адтуль выехала гарадская 
бальніца, і нікога гэта асаблі- 
ва не турбавала. Сёння ёсць 
інвестыцыйны праект, ёсць 
цалкам разумение, што там 
будзе наведзены парадак.

Вольга Ляўко: Некато
рыя калегі-гісторыкі пачалі 
заклкаць , >'~эркэце >*ау- 
ляў, падымайся, народ, ба- 
раніць Полацк. Ад чаго? Тыя, 
хто сапраўды хвалюецца, 
што адбываецца на Верхнім 
замку і ў якім стане будуць 
аб'екты, маглі бы звярнуцца 
да нас, і мы б усё паказалі. 
У 2018 годзе, капі распрацоў- 
ваўся праект рэканструкцыі 
гэтай тэрьггорыі, прадстаўні- 
кі праектнай установь. да мя- 
не ездзілі нават па два разы 
на тыдзень з кожнай часткай 
плана на ўзгадненне. Для іх 
я зрабіла вялікую папку з 
матэрыяламі па тых дасле- 
даваннях, якія ўжо праводзі- 
ліся на тэрыторыі Верхняга 
замка. На карце пазначаны 
ўсе раскопы, якія за 80 гадоў 
даследаванняў Полацка былі 
зроблены. Інстытут даў свае 
рэкамендацыі, як зрабіць рэ- 
канструкцыю, каб мініміза- 
ваць умяшанне ў культурны 
пласт, каб зберагчы яго для 
будучых пакаленняў, бо на
скокам схапіць усё і бегчы 
за бульдозерам, выцягваю- 
чы з-пад яго нейкія знаходкі, 
было б няправільна. Мы па- 
прасілі падумаць надтым, як 
зрабіць праект, каб як мага 
меншым было ўмяшанне ў 
пласт, нават катэгарычна 
забаранілі выкарчоўваць 
дрэвы, толькі спілоўваць. 
Усё гэта цяпер прадугле- 
джана і ўжо здзяйсняецца. 
На адкрытых участках, на 
якіх можна правесці стацыя- 
нарныя раскопкі, пастаянна 
прысутнічаюць археола- 
гі. Кожны кавапак зямлі на 
гэтай тэрыторыі знаходзіц- 
ца пад нашым кантролем. 
Больш за тое, арганізацыя, 
якая адказвае за работу ўсіх 
будаўнічых брыгад на гэтай 
пляцоўцы, кантралюе поўнае 
выкананне ўсіх нашых патра- 
баванняў. На парушэнні, якія 
могуць дапускацца, рэак- 
цыя імгненная І жорсткая —

аж да адхілення арганізацыі 
ад далейшага ўдзелу ў ра
ботах...

Дзяніс Дук: На Верхнім 
замку ў пасляваенны час не 
было ніякага праекта па ар- 
хеалагічных раскопках. На
прыклад, старажытны кня- 
жацкі храм XII стагоддзя быў 
выпадкова адкрыты, капі ка
пал! катлаван для будаўніц- 
тва морга. I сёння, калі апош- 
ні знесены, пляцоўка будзе 
выкладзена спецыяльнай 
пліткай, палачане змогуць 
паглядзець контуры гэтага 
храма, уявіць, як ён размя- 
шчаўся. Парэшткі храма, які, 
хутчэй за ўсё, называўся ў 
гонар Архангела Міхаіла, за- 
хоўваюцца ў зямлі — калі з'я- 
віцца такая патрэба, можна 
будзе іх далей даследаваць. 
Драўляныя будынкі XIII ста
годдзя, якія знаходзяцца як
раз на тым месцы, дзе самы 
вялікі культурны пласт у По
лацку — да васьмі метраў, — 
як былі адкрыты? У 1958 го
дзе, капі ўзводзіўся будынак 
анкадыспансера, каўшом эк- 
скаватара былі выкінуты на 
паверхню бярвенні. Тады гра- 
мадскасць Полацка. простыя 
людзі ўзнялі пьгганне. што 
тут робіць экскаватар, калі 
відавочна, што бярвенні ста
ражытныя. I ў той час работы 
былі прыпыненыя, на месцах 
будаўніцтва з'явіліся прафе- 
сійныя археолагі і пачаліся 
буйнамаштабныя раскопкі 
Вес 1.-ІТЗ з а г е  = г т ь - 
магіс^я ў ‘ 980-* гадм Л > і»  
з'яўляюцца залатым фондам 
археапагічнай навукі...

Наталля Хвір: Закана- 
даўствам, у прыватнасці па- 
лажэннямі Кодэкса Рэспуб- 
лікі Беларусь аб культуры, 
прадугледжана распрацоўка 
праектаў зон аховы, згод- 
на з якімі рэгламентуюцца 
пытанні ўтрымання і выка- 
рыстання аб'ектаў гісторы- 
ка-культурнай спадчыны. 
На жапь, пакуль такі праект 
зоны аховы гістарычнага 
цэнтра Полацка не гатовы. 
Мясцовыя органы ўлады 
павінны арганізоўваць рас- 
працоўку праектаў зон ахо
вы і не толькі гістарычных 
цэнтраў гарадоў, а ў тым лі- 
ку і аб'ектаў археалогіі, архі- 
тэктуры, помнікаў гісторыі. 
На працягу 2019 года была 
арганізавана распрацоўка і 
зацверджана Міністэрствам 
культуры 28 праектаў зон 
аховы менавіта па археало- 
гіі. Такія дакументы павінны 
абавязкова быць, з імі бы
ло б прасцей працаваць, 
нават, калі ёсць нейкія па- 
рушэнні, прыцягваць да ад- 
міністрацыйнай адказнасці.

Вячаслаў Даніловіч: Так, 
трэба аформіць зону аховы 
гістарычнага цэнтра Полац
ка. Фактычна яна ёсць — 
магчыма, на нейкім этапе 
мясцовыя ўлады не зрабілі 
крок, каб яе афіцыйна зарэ- 
гістраваць. Але самае важ- 
нае, што даследаванні тут 
выконваюцца ў адпаведнас- 
ці з заканадаўствам. Думаю, 
шчыльнае ўзаемадзеянне 
дапаможа вырашаць многія 
праблемныя моманты. Наш 
інстытут супрацоўнічае і з Мі- 
ністэрствам адукацыі, і з Мі- 
ністэрствам культуры. Калі 
ўзнікаюць пэўныя пытанні, 
мы тэрмінова прымаем ра- 
шэнні, прыпыняем работы.
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«Звязда»: У гэтым кан- 
тэксце можна згадаць 
яшчэ адзін нядаўні вы
падах, які атрымаў вялікі 
рэзананс у сеціве, —  за- 
крыццё помніка жалезна- 
га веку ў Любанскім раё- 
не, дзе будуюць калійны 
камбінат...

Вадзім Лакіза: Рэзананс, 
дарэчы, не вельмі зразуме- 
лы. Таму што Інстытутам гіс- 
торыі праведзена вялікая ра
бота сумесна з заказчыкам, 
які фінансаваў у адпаведнас- 
ці з заканадаўствам пачына- 
ючы з 2012 года цалкам усе 
даследаванні. Упершыню, 
я думаю, нават у сусветнай 
гісторыі гарадзішча жалез- 
нага веку вывучана цалкам, 
там не засталося ніводнага 
квадратнага метра, які не 
даследаваны. Практычна 
сем гадоў праводзіліся мэ- 
тавыя комплексныя навуко- 
выя даследаванні, атрыманы 
тысячы археалагічных артэ- 
фактаў, зроблены розныя 
анапізы, радыевугляроднае 
датаванне дзясяткаў арга- 
нічных узораў. Ужо сёлета 
на пасяджэнні Беларускай 
рэспубліканскай навукова- 
га-метадычнай рады па пы- 
таннях гісторыка-культурнай 
спадчыны пры Міністэрстве 
культуры пасля таго, як былі 
вывучаны ўсе падрыхтава- 
ныя намі дакументы, праслу- 
ханы даклады — мой і Сяр- 
гея Ліневіча, які з красавіка 
да лістапада 2019 года кіра- 
ваў папявымі даследавання- 
мі на помніку, Сыло прынята 
рашэнне ў адпаведнасці з 
Кодэксам Рэспублікі Бела
русь аб культуры па выклю- 
чэнні гарадзішча Обчын са 
спісу гісторыка-культурных 
каштоўнасцяў у сувязі з яго 
поўным вывучэннем... I ка- 
лі на некаторых парталах 
з'явілася інфармацыя, што 
гарадзішча жалезнага веку 
знеслі дзеля калійных рас- 
працовак, мы абавязалі іх 
змяніць загаловак на той, 
што адпавядае рэчаіснасці. 
Гарадзішча — гэта не архі- 
тэктурны аб'ект, яго не зно- 
сяць, яно цалкам даследа- 
вана і пазбаўляецца свайго 
статусу.

Натуральна, нам, архео- 
лагам, гісторыкам, шкада, 
што на тэрыторыі, дзе зной- 
дзены карысныя выкапні, 
нельга было пакінуць гара- 
дзішча, але ўся навуковая 
інфармацыя пераносіцца 
ў справаздачы, пісьмовыя 
крыніцы, артыкулы і буду- 
чыя манаграфіі, а знаходкі 
перадаюцца ў музеі. Краіне 
патрэбныя карысныя выкап- 
ні, гэта наша эканоміка. Да 
таго ж  інвестар, які ўклаў 
грошы ў распрацоўку радо- 
вішча, не пашкадаваў іх і на 
дэталёвае вывучэнне помні- 
ка археалогіі.

Зусім па-іншаму скла- 
лася сітуацыя падчас рэ- 
канструкцыі Гальшанскага 
замка, калі заказчык і ар- 
ганізацыя, якая адказвае 
за правядзенне аўтарскага 
нагляду, не выканалі дзею- 
чага заканадаўства Рэспуб- 
лікі Беларусь, Кодэкса аб 
культуры. Як вынік — част- 
кова разбураны і пашкоджа- 
ны бульдозерам пахаванні 
XIII—XIV стагоддзяў. Мы за 
ўласна інстытуцкія грошы 
адправілі людзей для пра- 
вядзення выратавальных 
даследаванняў, хоць гэта 
была задача заказчыка...

Да пачатку правядзення 
земляных работ па добра- 
ўпарадкаванні ў Гальшанах 
заказчыку належала звяр- 
нуцца ў Інстытут гісторыі 
і правесці археалагічную 
экспертызу зоны новабу- 
доўлі, а пры неабходнасці 
і патрэбныя археалагічныя 
даследаванні.

«Звязда»: Ці не ёсць 
тое, пра што зараз мы га- 
варылі, сведчаннем. што 
нарматыўна-заканадаўчая 
база на сёння недастатко- 
вая, каб аб'екты, якія ўяў- 
ляюць цікавасць для ар- 
хеалогіі, былі абароненыя 
ад маштабных будаўнічых 
работ, напрыклад?

Вадзім Л акіза: Ёсць 
пэўныя нарматыўна-права- 
выя акты, якія абавязваюць 
заказчыка ажыццяўляць і 
выконваць меры па ахове 
археалагічнай і гісторыка- 
культурнай спадчыны. Калі 
адбываюцца буйныя будаў- 
нічыя ці іншыя работы, ар- 
хеолагі павінны ажыццявіць 
археалагічную экспертызу і 
выратавальныя археалагіч- 
ныя даследаванні. V нашым 
выпадку ў Полацку будуць 
праводзіцца менавіта такія 
выратавальныя ахоўныя 
археалагічныя даследаван- 
ні. I так паўсюль — у Мін- 
ску, Гродне, Віцебску, на 
гарадзішчы Обчын, тэры- 
торыі будаўніцтва чыгунак, 
аўтадарог, мастоў, нафта- 
вых свідравін. Таму вялікая 
колькасць навуковых работ 
сёння завязана на земляных 
работах ці даследаваннях у 
зонах будоўляў. Напрыклад, 
за 2019 год Нацыянапьная 
акадэмія навук Беларусі 
ажыццявіла 220 адмініст- 
рацыйных працэдур па вы- 
дачы дазволаў на права 
правядзення археалагічных 
даследаванняў, і большасць 
з іх (180) — у зонах новабу- 
доўляў...

А ўвогуле арганізацыі па- 
вінны болыи узаемадзейні- 
чаць. Напрыклад, яшчэ на 
стадыі распрацоўкі горада- 
будаўнічых праектаў у пра- 
ектных арганізацыях няма 
спецыялістаў, якія ведаюць, 
што такое культурны пласт, 
яны незнаёмы з гістарыч- 
нымі крыніцамі. Чаму б да 
гэтай справы ўжо на этапе 
праектавання не далучаць 
археолагаў?

«Звязда»: Наколькі рэ- 
камендацыі, якія даюць 
археолагі, павінны быць 
улічаны? Ці можа стацца 
так, што рэкамендацыі 
стануць толькі рэкамен- 
дацыямі, а забудоўшчык 
зробіць так, як ён хоча? Ці 
ёсць нормы, якія павінны 
выконвацца ў абавязко- 
вым парадку?

Вадзім Лакіза: Тут трэ- 
ба сказаць пра дзяржэкс- 
пертызу. Інстытут гісторыі 
ажыццяўляе некалькі адмі- 
ністрацыйных працэдур у 
яе кантэксце. Напрыклад, 
выдае заключэнні аб наяў- 
насці ці адсутнасці археала- 
гічных аб'ектаў на тэрыторыі 
будаўнічых, меліярацыйных 
і іншых відаў работ. Калі ад- 
казная асоба ў органах мяс- 
цовай улады дакладна ведае 
заканадаўства, парушэнняў 
па вялікім рахунку не павінна 
быць. Без такога заключэн- 
ня яна не павінна выдзяляць 
участак пад будаўніцтва фі- 
зічнай, юрыдычнай асобе, 
індывідуальнаму прадпры- 
мальніку. Калі пачынаюц- 
ца праектныя работы, яны 
ўзгадняюцца Міністэрствам

культуры на наяўнасць гіс- 
торыка-культурных каш- 
тоўнасцяў і Нацыянальнай 
акадэміяй навук на аб'екты 
археалогіі. Праект не зможа 
прайсці дзяржэкспертызу, 
калі ў ім няма распрацава- 
ных мер па ахове археала- 
гічнай спадчыны.

Важна, каб нарматыў- 
на-прававыя заканадаўчыя 
акты выконваліся ўсімі мі- 
ністэрствамі і ведамствамі і 
мясцовымі органамі ўлады. 
Але хто гэта будзе кантра- 
ляваць? Нам не хапае ін- 
спекцыі па ахове гісторы- 
ка-культурнай спадчыны — 
аналагічнай па фунцыях з 
Дзяржінспекцыяй па ахове 
расліннага і жывёльнага 
свету.

Наталля Хвір: У Літве 
існуе такі орган — дэпар- 
тамент па ахове культурна- 
гістарычнай спадчыны, і там 
працуе 68 чалавек. Гэта на 
маленькую Літву!..

МАРКЕТЫНГ 
ЦІ РЭКЛАМА 
ДЛЯ ЧОРНЫХ 
КАПАЛЬНІКАЎ?

«Звязда»: Але калі пра- 
цягваць аналогію з інспек- 
цыяй па ахове расліннага і 
жывёльнага свету... Коль- 
кі браканьераў ні ганяюць, 
яны ўсё роўна ёсць. Тое ж  
самае, здаецца, датычыц- 
ца гістарычных помнікаў, 
бо пакуль у  тых жа чы- 
ноўнікаў, ды і ў простых 
людзей не будзе ўсве- 
дамлення, што гэта трэ- 
ба зберагаць / шанаваць, 
ніякія праверкі /  штрафы 
не дапамогуць. Асабліва 
гэта праблема актуальная 
для археалогіі. Як данесці 
да людзей, што гэта каш- 
тоўнасць, калі яно не так 
відавочна, як з помнікамі 
архітэктуры ці з тымі са
мым'! слуцкімі паясамі, які- 
мі мы прывыклі ганарыцца 
ілічыць іх помнікамі? Што 
чарапкі і косткі —  таксама 
каштоўнасць...

Наталля Хвір: Трэба па- 
чынаць з дзіцячага садка, 
каб з самага ранняга ўзрос- 
ту чалавек усведамляў, што 
ён частка гэтай краіны, і ра- 
зумеў, што такое гісторыя.

Вячаслаў Даніловіч: 
Мяняць стаўленуе грамад- 
скасці мы можам агульны- 
мі намаганнямі. Вучоныя 
Інстытута гісторыі не ся- 
дзяць выключна ў Мінску 
ці Полацку, не замыкаюцца 
толькі на даследаваннях. 
Праводзіцца шэраг канфе- 
рэнцый на рэгіянальным уз- 
роўні, разам з Міністэрствам 
адукацыі праз мясцовыя 
аддзелы адукацыі ў цэлым 
шэрагу раёнаў арганізу- 
ем археапагічныя дзіцячыя 
школьныя летнікі, капі на ка- 
нікулах дзеці ўдзельнічаюць 
у раскопках пад наглядам 
археолага. Большасць зна- 
ходак з рэгіёнаў мы пакіда- 
ем у мясцовых музеях. Адзі- 
нае — у інстытут перадаём 
нейкія ўнікальныя рэчы, якія 
патрабуюць адмысловых да- 
следаванняў, кансервацыі. 
Да справы захавання гісто- 
рыка-культурнай спадчыны 
далучаюцца нашы калегі
з Акадэміі навук. Так, нам 
трэба было прыдумаць, як 
захаваць човен, які пазале- 
тась дасталі з Нёмана. Дзя- 
куючы падтрымцы старшыні 
прэзідыума Акадэміі навук 
Уладзіміра Гусакова, вучо
ныя Інстытута хіміі новых

матэрыялаў зрабілі адмыс- 
ловы састаў, якім пакрылі 
ўнікальную знаходку (калі 
навукоўцы з Інстытута экс- 
перыментальнай батанікі 
правялі дэндрахраналагічны 
аналіз, высветлілася, што 
дуб, з якога зроблены човен, 
спілены прыблізнаў 1510 го- 
дзе). Цяпер яго можна ўба- 
чыць у музеі старажытнабе- 
ларускай культуры Цэнтра 
даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры 
Акадэміі навук.

«Звязда»: Можа, у  тым і 
праблема, што мы ўсе ар- 
хеалагічныя знаходкі аку- 
мулюем або ў Інстытуце 
гісторыі, альбо у краязнаў- 
чых музеях, якія цяпер 
не ва ўсіх раёнах ёсць? 
А можа варта было б, ад- 
крываючы гістарычныя 
аб'екты для доступу ту- 
рыстаў, рабіць на месцы 
невялікую археалагічную 
экспазіцыю, якая свед- 
чыла б пра тое, што было 
знойдзена?

Аляксандр Башкоў: На 
Брэстчыне праводзіліся ар- 
хеалагічныя даследаванні 
на аб'ектах, якія сталі ту- 
рыстычнымі. На базе Ру- 
жанскага палаца-паркава- 
га комплекса, які пакрысе 
аднаўляецца, зроблены 
музей, у які перададзены 
тысяча знаходак. Сёння ўсе 
сілы сканцэнтраваны на рэ- 
канструкцыі тэатральнага 
корпуса, тут узновяць тэатр 
і мяркуецца, што яшчэ раз- 
месцяцца гатэль і пункт хар- 
чавання. У Косаўскім палацы

будуць выставачная зала, 
музейная экспазіцыя, атэль, 
офісы, кавярня. Сюды пе
ра даецца каля сямісот зна
ходак. У Скоках канцэпцыя 
музея крыху іншая — акцэнт 
робіцца на культурна-асвет- 
ніцкай дзейнасці, і тыя матэ- 
рыялы, якія мы там знайшлі, 
а іх каля двухсот, таксама 
плануем для перадачы. Сён
ня турыст, які прыязджае на 
аб'ект, знаёміцца з архітэк- 
турай, археалогіяй, гісторы- 
яй, культурай. Я сам сведка, 
што, нягледзячы на тое што 
работы на Косаўскім палацы 
яшчэ не завершены, у лю
бы час там можна ўбачыць 
турыстаў, і не толькі бела- 
рускіх. Цяпер цікавасць да 
нашай гісторыі ўзрасла, яе 
трэба падтрымліваць, разві- 
ваць. I сёння Інстытут гісто- 
рыі, ВНУ і музеі робяць усё 
для таго, каб папулярыза- 
ваць археалогію.

«Звязда»: Магчыма, 
археалогіі не хапае мар- 
кетынгавых хадоў, можа, 
нават на мяжы нейкай  
легенды, напрыклад пра 
рэшткі хаты Скарыны, 
якую знайшоў Дзяніс Дук  
(пра гэта давялося пачуць 
ад палачан), ці пра шлем 
нібыта самога Ізяслава, 
які нядаўна дасталі з  Бя- 
рэзіны (адна з самых папу- 
лярных леташняй восенню 
навін у сеціве)?

Дзяніс Дук: Полацкая ле
генда мае свае карані. Наша 
экспедыцыя знайшла рэшт- 
кі кляштара бернардзінцаў,

які быў на пачатку XVI ста- 
годдзя і ў якім (можна мер- 
каваць, калі ўлічыць яго 
знаходжанне), наш перша- 
друкар атрымаў пачатковую 
адукацыю. I гэта — праўда. 
А вось наконт легенды пра 
хату Скарыны... Па-першае, 
гараджане ў той час жылі ў 
дамах (хата — сялянскае 
жыллё). Па-другое, я су- 
праць такіх «маркетынгавых 
хадоў», калі толькі яны не 
абуджаюць здаровую цікаў- 
насць да вывучэння мінула- 
га. Мы дамагаемся, каб лю- 
дзі ведалі, хто мы, адкуль, 
а легенды, калі яны не пад- 
рываюць цікаўнасці да выву
чэння сапраўднай гісторыі, 
няхай існуюць.

Вольга Ляўко: А што 
датычыцца шлема з Бярэзі- 
ны — сам шлем існуе, шум 
вакол таго, каму ён мог на- 
лежаць. I шум —  не вельмі 
добра: не трэба перабольш- 
ваць, гэта губіць каштоў- 
насць прадметаў. Спачатку 
сенсацыя выклікае бурную 
рэакцыю, а пасля — адва- 
ротная сітуацыя... I ўвогуле, 
публічныя паведамленні аб 
сапраўдных ці ўяўных археа- 
лагічных знаходках нярэдка 
служаць дрэнную службу — 
прыцягваюць увагу чорных 
капальнікаў...

«Звязда»: 3  імі ніяк 
нельга наладзіць нейкае 
ўзаемадзеянне ?

Вольга Ляўко: Часам да 
нас у інстытут звяртаюцца 
людзі, якія прапануюць пе- 
радаць нейкія нібыта вы- 
падкова знойдзеныя рэчы

музеям, выдаючы сябе за 
патрыётаў. Глядзіш на іх 
знаходкі і разумееш, што 
чалавек выціснуў з культур- 
нага пласта ўсё, што можна 
было, і большасць знаходак 
прадаў. Яго не хвалюе, што 
рэч павінна была ляжаць 
ў зямлі, што спецыялістам 
важна, як яна размяшчапа- 
ся, што яна дазволіць выву- 
чыць пласт, пацвердзіць, на
прыклад, што тут з пэўнага 
часу былі славяне, карыста- 
ліся гэтымі рэчамі. Але калі 
людзьмі кіруе сквапнасць, 
заклікаць іх да грамадскай 
і грамадзянскай свядомасці 
бескарысна.

Вадзім Лакіза: I не трэба 
чорным капальнікам выда- 
ваць сябе за аматараў гіс- 
торыі. Што ім перашкаджае 
дапучыцца да прафесійных 
археолагаў, якія маюць ад- 
крытыя лісты? Сотні валан- 
цёраў сёння ўдзельнічаюць 
у такіх раскопках. Існуе ад- 
паведная ідэалогія чорнага 
капальніцтва, і яна падма- 
цаваная сродкамі, бо ў све- 
це ёсць попыт на археала- 
гічныя артэфакты. I нашу 
археалагічную спадчыну не 
толькі псуюць, абы-як вы- 
копваючы, але і прадаюць 
знойдзенае, робячы на гэ
тым грошы.

Наталля Хвір: I пакуль 
на дзяржаўным узроўні гэта 
афіцыйна не забаронена ра- 
біць. Напрыклад, на сённяш- 
ні дзень існуе некалькі інтэр- 
нэт-рэсурсаў, на пляцоўцы 
якіх можна ў свабодным

доступе набыць праз інтэр- 
нэт пэўныя артэфакты. Тут 
ужо патрэбна далучэнне 
спецыялістаў і прадстаўні- 
коў Міністэрства ўнутраных 
спраў. Ёсць пэўныя арты
кулы і ў Крымінальным ко- 
дэксе, якія прадугледжва- 
юць прыцягненне да кры- 
мінальнай адказнасці. Але 
сапраўды ўжо ўсе (Акадэмія 
навук, Інстытут гісторыі, Мі- 
ністэрства культуры, іншыя 
зацікаўленыя) стаміліся га- 
варыць на гэтую тэму. Неаб- 
ходна пачаць дзейнічаць.

Вадзім Лакіза: Вельмі 
важны маральны аспект. 
ІІІкада, што нашымі апа- 
нентамі часам выступаюць 
людзі, якія павінны быць 
нашымі калегамі: гісторы- 
кі, археолагі. Пра што мож
на гаварыць, калі ў сеціве 
выходзяць рэпартажы пра 
чорных капальнікаў і людзі, 
якія павінны клапаціцца пра 
захаванне спадчыны, такім 
матэрыялам ці спрыяюць, ці 
ставяць «лайкі»?

Вольга Ляўко: Я баюся 
цяпер ставіць на ўлік некато- 
рыя помнікі археалогіі, таму 
што дам чорным капальні- 
кам канкрэтную прывязку 
да аб'екта, да якога яны рой- 
дуць і тут жа знішчаць.

Вадзім Лакіза: Пакуль 
мы маем такую сітуацыю, 
як ёсць з чорным капальніц- 
твам, многія археалагічныя 
базы павінны быць закрыты. 
На канец года ў Інстытуце 
гісторыі звыш 3400 аб'ектаў 
археалогіі было ўключана ў 
рэестр. Але засталіся пытан-

ні аб іх уключэнні ў інфарма- 
цыйную сістэму. Што ж бу
дзе, калі на карту наносіць 
дакладныя каардынаты? 
Сёння чорныя капальнікі 
добра праінфармаваны і за- 
бяспечаны сродкамі GPS.

Наталля Хвір: Мы лаяль- 
на ставімся да адсутнасці 
ахоўных дошак на аб'ектах 
археалогіі, нягледзячы на 
тое што яны павінны быць 
у адпаведнасці з патраба- 
ваннем кодэкса. Я на ўлас- 
ныя вочы бачыла разрытыя 
раскопы ў Заслаўі, а побач 
ляжала ахоўная дошка. Там 
будавалася дарога, і, напэў- 
на, тыя ж самыя дарожныя 
рабочыя ўбачылі шыльду і 
пачалі капаць.

Вячаслаў Даніловіч: 
Неабходна ведамаснае 
ўзаемадзеянне, павінен быць 
штраф для тых, хто парушае, 
і каб былі прэцэдэнты. Прак- 
тыка паказвае, што нават за 
наяўнасць металадэтэктара 
без адпаведнага дазволу 
павінны быць штрафныя 
санкцыі. Тады сітуацыя бу
дзе пераломвацца I, можа, 
прыйдзе час, калі можна бу
дзе спакойна гаварыць пра 
археапагічныя аб'екты і зра- 
біць рэестр публічным. I гэта 
будзе нагода не для пошуку 
лёгкай нажывы, але для го- 
нару за сваю краіну і для ці- 
кавасці да яе гісторыі.

Круглы стол правяла 
Алена ЛЯЎКОВІЧ.

Запісала 
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ. 

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Касцяны амулет «Вуж», выраблены ў другой палове III тысячагоддзя да нашай эры, —  
са знаходак нашых археолагаў.


