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«Сіг нал 
гра мад ству»

На тал ля КУ ЧЫН СКАЯ: — Пад пі сан ня Ука-
за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 485 «Аб 
удас ка на лен ні ахо вы ар хеа ла гіч ных аб' ек таў і 
ар хеа ла гіч ных ар тэ фак таў «мы вель мі ча ка лі. 
Праб ле ма чор на га ка паль ніц тва і раз бу рэн ня 
ар хеа ла гіч най спад чы ны ўзні ма ла ся даў но. 
Асаб лі ва вост ра яна за гу ча ла, ка лі ў Ра сіі ў 
2013 го дзе пры ня лі ад па вед ны за ка на даў чы 
акт, і ся род сва іх су се дзяў толь кі Бе ла русь у 
пла не ахо вы ар хеа ла гіч най спад чы ны за ста-
ла ся за ка на даў ча без аба рон ная.

У раз віц цё Ука за ў хут кім ча се бу дуць пры-
ня ты ін шыя за ка на даў чыя ак ты. Ад па вед ны 
раз дзел з'я віц ца ў Ко дэк се аб куль ту ры (ахо-
ва ар хеа ла гіч най спад чы ны пра піс ва ец ца там 
комп лекс на і сіс тэм на). У пер шым чы тан ні 
ўжо раз гле джа ны за ко на пра ект аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у ад мі ніст ра цый ны і 
пра цэ су аль на-вы ка наў чы ко дэк сы Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Пра па ну юц ца два но выя ар ты ку-
лы — уста наў лен не ад мі ніст ра цый най ад каз-
нас ці за не за кон ны по шук ар тэ фак таў і за іх 
не за кон ны аба рот. Ад зна чу, што ў па раў на нні 
з ра сій скім за ка на даў ствам на шы ме ры больш 
мяк кія, мож на ска заць па пе рад жаль ныя. Гэ та 
сіг нал гра мад ству: ар хеа ла гіч ная спад чы на — 
на цы я наль ная каш тоў насць, не ра бі шко ды 
гіс то рыі. Гэ та сіг нал гра ма дзя ні ну: ар хеа ла-
гіч нае да сле да ван не — скла да нае на ву ко вае 
ме ра пры ем ства, якое мо жа пра во дзіць толь кі 
спе цы я ліст.

Пас ля пад пі сан ня Ука за ў Па ста ян ную ка мі-
сію па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы па ча лі пры-
хо дзіць ліс ты з са мы мі роз ны мі пы тан ня мі, што 
ты чы лі ся ар хеа ла гіч най спад чы ны. На прык лад 
бы лі пра па но вы да лу чыць да спра вы ама та раў 
пры бор на га по шу ку, да сле да ван ня мі нуў шчы-
ны. Та му, без умоў на, хо чац ца зра зу мець, хто 
та кія на са май спра ве ама та ры пры бор на га 
по шу ку, на якой пад ста ве і дзе ля якіх мэ таў 
яны дзей ні ча юць? Да дам, што ёсць да ру чэн-
не пра вес ці ма ні то рынг пра ва пры мя няль най 
прак ты кі па нор мах Ука за, і па яго вы ні ках бу-
дзе маг чы масць аб мер ка ваць слуш ныя дум кі, 
аца ніць рэ гу лю ю чае ўздзе ян не нор маў і ўнес ці 
па праў кі ў за ка на даў чыя ак ты. Ука зам Прэ зі-
дэн та кроп ка ў спра ве не па стаў ле на. Хут чэй 
гэ та кос ка ці на ват шмат кроп'е... Мы бу дзем 
слу хаць і чуць адзін ад на го.

А як у Вя лі ка бры та ніі?..
Ігар ЧАР НЯЎ СКІ: — Са праў ды праб ле ма 

ахо вы ар хеа ла гіч ных ар тэ фак таў ёсць, і яна 
до сыць даў няя. Ва ўсіх еў ра пей скіх кра і нах 
гэ та пы тан не ўжо даў но вы ра ша на. Мы ў лі ку 
апош ніх уво дзім ад па вед нае за ка на даў ства. 
Не аб ход ныя ме ры пры ня тыя на шы мі су се-
дзя мі — Ра сі яй, Літ вой, Поль шчай, так са ма 
Фін лян ды яй, Фран цы яй, ін шы мі кра і на мі. Ва 
Ука зе яшчэ раз пра пі са на за ба ро на ка ры-
стан ня ме та ла шу каль ні ка мі без ад па вед на га 
да зво лу... У не ка то рых кра і нах, на прык лад 
Вя лі ка бры та ніі, Эс то ніі, дзей насць ама та раў 
пры бор на га по шу ку ўза конь ва юць — ві даць, 
та му, што яны зна хо дзяць спо саб уза е ма дзе-
ян ня з ула да мі ў ме жах за ка на даў ства. Але 
для гэ та га ама та рам да во дзіц ца пра хо дзіць 
спе цы яль ныя кур сы, па іх за кан чэн ні атрым-
лі ваць ад па вед ны да ку мент. А ўсе да лей шыя 
іх дзе ян ні пад ля га юць жорст ка му кант ро лю 
з бо ку спе цы яль на вы зна ча ных ор га наў. У 
Бе ла ру сі ж да звол на пра вя дзен не ар хеа-
ла гіч ных да сле да ван няў мо гуць атры маць 
лю дзі, якія ма юць ад па вед ную вы шэй шую 
аду ка цыю. Каб да по шу каў да лу ча лі ся тыя, 
хто не мае про філь най аду ка цыі, мне па да-
ец ца маг чы мым, ад нак над гэ тым пы тан нем 
яшчэ трэ ба пра ца ваць. Важ на, каб за ці каў-
ле ныя лю дзі не да сы ла лі да нас свае ліс ты і 
пе ты цыі, а пра па ноў ва лі кан крэт ныя пра ек-
ты пра ва вых нор маў — дзей ні ча лі кан струк-
тыў на. Тра ды цыя по шу ку ёсць і ў Бе ла ру сі. 
Вар та пры га даць бра тоў Тыш ке ві чаў, у якіх 
усё па чы на ла ся з ама тар ства, а вы лі ла ся ў 
ства рэн не му зея, які зра бі лі на пад ста ве іх 
ка лек цыі.

Ва дзім ЛА КІ ЗА: — У Вя лі ка бры та ніі ама та-
ры по шу ку аба вя за ны па ве да міць у ад каз ныя 
дзяр жаў ныя ўста но вы аб зна ход ках, за пра сіць 
іх на дак лад на за фік са ва нае мес ца для да лей-
шых да сле да ван няў. Пад крэс лю, не ама тар 
зай ма ец ца рас коп ка мі, а ар хе о лаг. Пры тым 
усе зна ход кі ама тар аба вя за ны за рэ гіст ра ваць 
у дзяр жаў ным рэ ест ры. Па ру шэн ні гэ тых нор-
маў там ка ра юц ца як звы чай нае зла чын ства. 
Ра зам з тым у мя не ўзні кае пы тан не, ці да лі б 
мне да звол быць асіс тэн там хі рур га?.. Мо жа, 
я ха чу быць ама та рам пра вя дзен ня ме ды цын-
скіх апе ра цый?! Тое ж і ў ар хеа ло гіі — гэ тай 
спра вай па він ны зай мац ца пра фе сі я на лы.

Рус лан ВЕ РА МЕЙ: — Са праў ды, у за ка-
на даў чых ак тах Вя лі ка бры та ніі ад зна ча на не 
толь кі тое, што і як трэ ба да сле да ваць, але 
і пад ра бяз на пра пі са на, да ка го звяр тац ца 
ў вы пад ку зна ход кі. Ама тар атрым лі вае па-
свед чан не, да маў ля ец ца з улас ні кам зям лі, на 
якой збі ра ец ца ка паць, і пра во дзіць по шу кі. 
З усі мі атры ма ны мі зна ход ка мі ён звяр та ец-
ца да спе цы я ліс та. А той фа та гра фуе іх, ад-
праў ляе на да сле да ван не, кла сі фі куе. Пас ля 
ро біц ца вы сно ва, ці ўяў ляе каш тоў насць для 
му зея гэ ты прад мет? Ка лі так, то яго па кі да-
юць, а ка лі пры хо дзяць да вы сно вы, што не 
(та кі экс па нат ужо ёсць у ка лек цыі), прад мет 
вяр та юць та му, хто яго знай шоў, з ад па вед-
ным да ку мен там.

Шчас лі вая паў сот ня
— Ёсць мер ка ван не, што коль касць ар-

хе о ла гаў у на шай кра і не не да стат ко вая, 
кры ху больш за 50 ча ла век. Мо жа, трэ ба 
пад няць пы тан не аб тым, каб па вя лі чыць 
іх штат?..

Ві таль СІ ДА РО ВІЧ: — Як прад стаў нік на-
ву чаль най уста но вы ад зна чу, што мы га то вы, 
мо жам на браць, на ву чыць да дат ко вую коль-
касць ар хе о ла гаў. Ад нак што бу дзе да лей?.. 
На жаль, мы не змо жам іх пра ца ўлад ка ваць. 
Боль шасць спе цы я ліс таў ар хеа ла гіч най га лі-
ны скан цэнт ра ва на ў Ін сты ту це гіс то рыі, тро ху 
пра цуе ва ўні вер сі тэ тах, яшчэ менш — у му зе-
ях — і на гэ тым усё. Тым апан та ным ма ла дым 
лю дзям, якіх вы пус ка ем, мо жам пра па на ваць 
толь кі шко лу. Ра бо ту па спе цы яль нас ці атрым-
лі ва юць лі ча ныя адзін кі. Та му, ка лі раз ва жаць 
пра тое, каб па вя лі чыць коль касць ар хе о ла гаў, 
трэ ба ду маць, ці зной дзец ца пры мя нен не іх 

умен ням? Да рэ чы, у нас на са мрэч рых ту юць 
гіс то ры каў, з ар хеа ла гіч най спе цы я лі за цы яй. 
А, на прык лад, у су сед няй Поль шчы ву чаць 
знаў цаў, якія з па чат ко вых кур саў зай ма юц ца 
за свой ван нем ар хеа ла гіч най спра вы.

Ігар ЧАР НЯЎ СКІ: — Тое ж і з рэ стаў ра-
та ра мі — іх па трэб на шмат, але пра ца ўлад-
коў ваць ня ма ку ды... Та кія пы тан ні са праў ды 
вар та аб мяр коў ваць на «круг лых ста лах», каб 
тыя, ад ка го за ле жыць іх вы ра шэн не, за ду ма-
лі ся. Ар хе о ла гі, якія пра цу юць сён ня, — лю дзі ў 
боль шас ці вель мі ак тыў ныя. На са мрэч і ў спе-
цы я ліс таў ар хеа ла гіч ных ка фед раў уні вер сі тэ-
таў ма юц ца вя лі кія маг чы мас ці па пра вя дзен ні 
рас ко пак, асаб лі ва па да сле да ван ні мяс цо вас-
цяў у ме жах ву чэб ных пра грам.

Ацэ на чныя ка мі сіі. 
Хто і ка лі?

Ігар ЧАР НЯЎ СКІ: — Пры аб лас ных вы ка-
наў чых ка мі тэ тах ства ра юц ца ка мі сіі па ацэн-
цы ар хеа ла гіч ных ар тэ фак таў. Ка лі ча ла век 
неш та зна хо дзіць (у тым лі ку на сва ім ага ро-
дзе), яму трэ ба прад ста віць гэ та ка мі сіі. Спе-
цы я ліс ты зро бяць вы сно ву, ці з'яў ля ец ца гэ та 
ар тэ фак там, як мож на яго за хоў ваць і ці трэ ба 
не ку ды пе ра даць? Ча сам на «ка паль ніц кіх» 
фо ру мах пі шуць, быц цам усе ра зам пой дуць 
зда ваць ма ла каш тоў ныя ма не ты — і та ды 
ацэ на чныя ка мі сіі за хлы нуц ца ад іх коль кас ці. 
Ад нак я пад крэс лю, што мы вя дзём раз мо ву 
ме на ві та пра ар тэ фак ты, а ім з'яў ля ец ца прад-
мет, які зной дзе ны на ар хеа ла гіч ным аб' ек це 
ў куль тур ным плас це.

Ва дзім ЛА КІ ЗА: — Ра бо та аб лас ных і Мін-
скай га рад ской ар хеа ла гіч ных ка мі сій дак лад-
на рэг ла мен та ва на: яны збі ра юц ца па за яве — 
ка лі па сту пае ад па вед ны зва рот, скла дзе ны 
згод на з пры ня тай нор май. Пе ры я дыч насць, 
як пра пі са на ў па ста но ве, — па не аб ход нас ці. 
У іх склад ува хо дзяць да свед ча ныя спе цы я ліс-
ты — ар хе о ла гі, ну міз ма ты, му зей шчы кі, на ву-
коў цы. Асноў ныя ра шэн ні аб пры знан ні ма тэ-
ры яль на га аб' ек та ар хеа ла гіч ным ар тэ фак там 
пры ма юц ца ме на ві та імі. А за тым звест кі яны 
пе ра да юць у Ін сты тут гіс то рыі НАН Бе ла ру сі 
для ўклю чэн ня ў Рэ естр ар хеа ла гіч ных ар тэ-
фак таў. Па куль та кіх ра шэн няў ад ар хеа ла гіч-
ных ка мі сій да нас не па сту па ла.

Спро бы не за лі ча ныя
Ва дзім КОШ МАН: — Трэ ба ўсве дам ляць, 

што пас ля пры няц ця Ука за і ін шых за ка на-
даў чых ак таў мы жы вём у аб са лют на но вай 
пра ва вой рэ аль нас ці. І як бы нам ні ха це ла-
ся, мы бу дзем вы кон ваць пра ва выя нор мы, 
пра пі са ныя дзяр жа вай, у якой мы жы вём. 
Мож на спра чац ца з гэ тай на го ды, ства раць 
ама тар скія аб' яд нан ні, але ча каць та го, што 
не бу дуць уне се ны змя нен ні ў ад мі ніст ра-
цый ны ко дэкс, — гэ та нон сэнс. Яны бу дуць 
пры ня ты ў блі жэй шым ча се. Мож на ства рыць 
хоць са бе та ва рыст ва ама та раў пе ра хо ду на 
чыр во нае свят ло ці та ва рыст ва ама та раў 
лоў лі ры бы сет кай пад час не рас ту — і тое, 
і тое пад па дае пад дзе ян не ад мі ніст ра цый-
на га ко дэк су і з'яў ля ец ца за ба ро не ным. Тое 
са мае бу дзе і з ме та ла по шу кам. Хтось ці мо-
жа спра ба ваць не лі чыц ца з Ука зам, ад нак 
у вы ні ку за тры ман ня ён атры мае штраф ці 
кан фіс ка цыю ме та ла шу каль ні ка. Тэ ма ама-
тар ска га ар хеа ла гіч на га по шу ку не дыс ку-
сій ная ў прын цы пе.

Ва дзім ЛА КІ ЗА: — Што ты чыц ца да зво-
лаў на пра вя дзен не ар хеа ла гіч ных по шу каў, 
у мі ну лым го дзе іх бы ло вы да дзе на па ўсёй 
кра і не амаль 150. Зна ход кі, зроб ле ныя пад час 
іх, шы ро ка прэ зен та ва лі ся і прад стаў ля лі ся 
гра мад скас ці.

Кан тэкст пе рад усім
Рус лан ВЕ РА МЕЙ: — А як быць, ка лі я на 

сва ім ху та ры шу каю ма не ты са вец ка га ча-
су? Яны ж не з'яў ля юц ца ар тэ фак та мі!

Ва дзім КОШ МАН: — Ка лі ўсё-та кі раз ві-
ваць гэ тую дум ку, то ме та ла дэ тэк тар рэ агуе 
на лю быя рэ чы з ме та лу. Цал кам маж лі ва, 
што на тэ ры то рыі ва ша га ху та ра маг лі быць 
па се лі шчы больш ста ра жыт на га ча су і на ват 
«шу ка ю чы» са вец кія ма не ты, вы бу дзе це да-
ста ваць і больш ста ра жыт ныя рэ чы. Да та го ж, 
пад крэс лю, вы ка ры стан не ме та ла дэ тэк та раў 
без да зво лу за ба ро не нае, і ўмо вы яго атры-
ман ня пра пі са ны. Та му ўсё ад но да вя дзец ца 
па нес ці ад каз насць. На ват пра фе сій ныя ар-
хе о ла гі, ка лі ка рыс та юц ца ме та ла дэ тэк та рам, 
пры трым лі ва юц ца ін струк цый. Ка лі мы зна хо-
дзім ар тэ фак ты — пад час рас ко пак, раз ве дак, 
яны так ці іна чай зна хо дзяць ад люст ра ван не ў 
ве лі зар най на ву ко вай спра ва зда чы, дзе кож-
ная зна ход ка апі са на, ад зна ча на, дзе і як яна 
вы яў ле на, за ма ля ва на, ад фа та гра фа ва на, ёй 
пры свое ны ка лек цый ны ну мар. Тое, што пры 
зва ро це ў ар хеа ла гіч ную ка мі сію трэ ба мець 
пры са бе ад фа та гра фа ва ны прад мет, — гэ та 
толь кі со тая част ка та го, што ро бяць пра фе-
сій ныя ар хе о ла гі. Та му што тое, што зна хо-
дзіц ца ў зям лі, па він на быць за на та ва на. Ка лі 
гэ та га не зроб ле на, зна ход ка губ ляе ўся ля кую 
вар тасць.

Ві таль СІ ДА РО ВІЧ: — Шмат хто з ар хе-
о ла гаў не лю біць афі ша ваць свае зна ход кі. 
На прык лад, мы са сту дэн там пра вя лі рас коп кі 
ў ад ным мес цы, рас ка за лі пра ад шу ка нае. А 
праз дзень-два ту ды зля це лі ся цэ лыя «зграі» 
чор ных ка паль ні каў. Яны раз ліч ва лі, што раз 
мы неш та знай шлі, то і ім мо жа па шан ца ваць 
неш та ад шу каць. На са мрэч зна хо дак у пра-
фе сій ных ар хе о ла гаў ха пае, але не заў сё ды 
пра іх рас каз ва юць.

Ва дзім КОШ МАН: — Мы ні ко лі не ацэнь-
ва ем зна ход ку па каш тоў нас ці. Нам важ ны 
кан тэкст: што та кая рэч ёсць у пэў ным мес цы. 
Ча сам скарб звы чай ных ба ра ці нак больш ін-
фар ма тыў ны, чым, на прык лад, вы пад ко вая 
зна ход ка срэб най ма не ты.

Ві таль СІ ДА РО ВІЧ: — Ёсць пры ват ныя 
вель мі ба га тыя ка лек цыі, эк стра-кла са. Не бу-
ду на зы ваць ім ёны ўла даль ні каў — пры сут ныя 
іх і так ве да юць. 95% іх ма нет — скар ба выя, 
бо сур' ёз ныя ка лек цы я не ры збі ра юць ма не ты 
доб рай за ха ва нас ці. А ме на ві та ў скар бах са-
мыя леп шыя ма не ты, ці то раз ара ны скарб ці 
не кра ну ты. Ча сам зда ра ец ца так, што ма не ты 
рас ця руш ва юц ца ў роз ныя ка лек цыі. Але ж 
нам яны важ ныя не толь кі са мі па са бе, але і 
дзе яны бы лі зной дзе ны, у чым за хоў ва лі ся...

Ін спек цыя 
па ахо ве спад чы ны

Ві таль СІ ДА РО ВІЧ: — Так, Указ вый шаў. 
Але для та го, каб ён пра ца ваў, трэ ба, каб нех-
та за ім са чыў. Не ка то рыя па мыл ко ва лі чаць, 
быц цам гэ тым па він ны зай мац ца ар хе о ла гі. 
Але ж на са мрэч гэ та не так — іх мэ та прос та 
вы ву чаць мі ну лае. А са чыць, каб не ад бы ва ла-
ся па ру шэн ня но ва га за ка на даў ства, па ві нен 
ней кі ін шы су пра цоў нік, на прык лад, участ ко вы 
мі лі цы я нер. Ці ча ка ец ца ней кае па шы рэн не 
функ цый і шта ту Ін спек цыі па ахо ве гіс то ры ка-
куль тур най спад чы ны? Бы ло б доб ра, каб яна 
ме ла на мес цах прад стаў ніц твы. Каб кі раў ні кі 
ра ён ных уста ноў ве да лі, што пэў нае по ле зна-
хо дзіц ца пад ахо вай, што дзесь ці раз мя шча ец-
ца ста ра жыт нае се лі шча. У нас жа час та прос та 
не акрэс ле ны ме жы ар хеа ла гіч ных пом ні каў.

На тал ля КУ ЧЫН СКАЯ: — Зра зу ме ла, нас 
гэ та так са ма хва люе. Я поў нас цю пад трым лі-
ваю ідэю ства рэн ня спе цы яль най ін спек цыі ці 
дэ парт амен та па ахо ве гіс то ры ка-куль тур най і 
ар хеа ла гіч най спад чы ны. Мяр кую, гэ та спра ва 
бу ду чы ні і адзін з кро каў па са праўд най эфек-
тыў най ахо ве спад чы ны. За ка на даў чае за ма-
ца ван не ахо вы ар хеа ло гіі Бе ла ру сі — моц ны 
крок. На ступ ны крок — ак тыў нае тлу ма чэн не 
праб ле мы праз срод кі ма са вай ін фар ма цыі і 
вы ха ван не ад каз на га гра ма дзя ні на, які бу дзе 
год на вы кон ваць свой аба вя зак — ца ніць, абе-
ра гаць, не зні шчаць ар хеа ла гіч ную спад чы ну, 
кант ра ля ваць пра цэс яе ахо вы.

Ві таль СІ ДА РО ВІЧ: — Да рэ чы, для гэ тай 
ін спек цыі мы аку рат маг лі б рых та ваць спе цы-
я ліс таў на гіст фа ку БДУ.

Ігар ЧАР НЯЎ СКІ: — Што ты чыц ца кант ро-
лю, ёсць да ру чэн не Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
аб пра вя дзен ні На цы я наль най ака дэ мі яй на вук 
пры ўдзе ле Мі ніс тэр ства куль ту ры ма ні то рын-
гу пра ва пры мя нен ня гэ та га за ка на даў ства. 
Пра ана лі за ваў шы сі ту а цыю за 2016 год, мы 
пад рых ту ем дак лад на імя кі раў ні ка дзяр жа вы, 
дзе ад зна чым, што спра цоў вае, а што трэ ба 
па праў ляць. За ка на даў ства аб нар мат вор чай 
дзей нас ці да зва ляе нам уно сіць зме ны ў лю-
быя за ко ны па вы ні ках яго ра бо ты не менш 
чым за год. Ад нак доб ра, каб ад за ці каў ле ных 
асо баў па сту па лі кан крэт ныя прак тыч ныя пра-
па но вы, а не прос та вы каз ва лі ся эмо цыі, што 
неш та дрэн на і не так пра цуе.

Ме жы 
ар хеа ла гіч ных 
пом ні каў

Сяр гей ЖЫ ЛІК: — Я пра цую ў ра ё не і на 
свае во чы ба чу тое, што ад бы ва ец ца ў сфе ры 
ахо вы спад чы ны. Што ты чыц ца зон ахо вы, то ў 
сва ім ра ё не мы пра вя лі не каль кі экс пе ды цый 
і ўдак лад ні лі іх ме жы. Та му вя лі кай скла да-
нас ці тут ня ма — гэ та нар маль ная ад мі ніст-
ра цый ная пра цэ ду ра, якая пра во дзіц ца ра зам 
з на ву коў ца мі, ар хе о ла га мі. У гэ тым вы пад ку 
мы су пра цоў ні ча ем з Гро дзен скім гіс то ры ка-
ар хеа ла гіч ным му зе ем і з Ін сты ту там гіс то рыі. 
Та кія экс пе ды цыі пра хо дзяць сіс тэм на.

— На маю дум ку, Указ свое ча со вы і не аб-
ход ны. Ён, па-пер шае, дае пэў ную ме та да ло-
гію — на што звяр таць ува гу, на чым ра біць 
ак цэн ты. Па-дру гое, пра пі са ны кан крэт ныя 
кро кі па збе ра жэн ні і за ха ван ні на шай ар хеа-
ла гіч най спад чы ны.

Ка лі хтось ці пры яз джае з да зво лам на 
пра вя дзен не ар хеа ла гіч ных ра бот, ён па ві-

нен звяр нуц ца да мяс цо вых ула даў і пра ін-
фар ма ваць, што дзесь ці бу дуць пра хо дзіць 
пэў ныя по шу кі. На са мрэч гэ та су пра цоў ніц тва 
ў нас на ла джа на. Мы заў сё ды ві та ем та кіх 
лю дзей.

Ар хеа ла гіч ную спад чы ну мы па пу ля ры зу-
ем тым, што ла дзім ад па вед ныя лет ні кі для 
школь ні каў. На ву чэн цы мо гуць за глы біц ца ў 
гіс то рыю, сва і мі ру ка мі да кра нуц ца да ар хеа-
ло гіі. Маг чы ма, нех та ў бу ду чым звя жа з гэ тым 
сваю пра фе сій ную дзей насць.

Асаб лі вую ўва гу я звяр нуў бы на па пу ля ры-
за цыю экс па на таў. Тыя зна ход кі, якія ро бяц ца 
ў Ашмян скім ра ё не, жы ха ры мо гуць уба чыць 
на вы ста вах, якія мы спе цы яль на ла дзім.

Што ра біць 
з пры ват най 
ка лек цы яй?

Ігар ЧАР НЯЎ СКІ: — Не ка то рыя ўла даль ні кі 
ар тэ фак таў не ня суць рэ гіст ра ваць свае рэ чы, 
бо ба яц ца, што іх ад бя руць. Ад нак я як прад-
стаў нік Мі ніс тэр ства куль ту ры га ран тую, што 
дзяр жа ва ні ко лі не на кла дзе на іх ру ку. Уво-
гу ле дыс ку сія ва кол ка лек цы я на ван ня вель мі 
даў няя. Ка лісь ці ў га зе це «Лі та ра ту ра і мас-
тац тва» дру ка ва лі ар ты ку лы «Спы ніць Ма гіль-
на га», пра вя до ма га ў 1980-х ка лек цы я не ра. 
Хтось ці вы сту паў су праць та го, што ён ро біць, 
ін шыя бы лі «за». Я, на прык лад, лі чыў: доб ра, 
што ча ла век збі рае, — маг чы ма, не ка то рыя 
рэ чы ён на ват ра туе. Але ёсць та кая прак ты ка, 
ка лі ўлас ныя збо ры (і не толь кі ма нет ныя, але і 
біб лі яг ра фіч ныя, ін шыя) пе ра да юц ца ў ар хі вы, 
му зей, біб лі я тэ ку. Гэ та бу дзе аса біс ты фонд 
та го ча ла ве ка, які іх пры нёс, і ні хто не бу дзе 
мець пра ва без яго аса біс та га да зво лу кра нуць 
гэтыя рэчы. І ён сам бу дзе мець до ступ да ўсіх 
рэ чаў — каб з імі пра ца ваць. І та ды з'яў ля ец ца 
маг чы масць вы стаў ляць іх. Вель мі важ на, што 
ства рэн не рэ ест ра ар хеа ла гіч ных ар тэ фак таў 
не ста віць на мэ це за браць у ча ла ве ка рэ чы, 
але да па ма гае іх пра віль на ат ры бу та ваць і, 
па маг чы мас ці, увес ці ў аба рот. Ка лі хтось ці 
з ка лек цы я не раў бу дзе ра біць гэ та ў су аў тар-
стве або да ве рыць ка мусь ці з да след чы каў, 
мы на рэш це змо жам вы пра ца ваць ме ха нізм 
увя дзен ня ў на ву ко вы, куль тур ны, гра мад скі 
ўжы так ар тэ фак таў, якія сён ня зна хо дзяц ца 
на ру ках і іх ні хто не ба чыць. На ват тым, хто 
ка лісь ці па ру шаў за ка на даў ства, гэ ты Указ дае 
маг чы масць рэ абі лі та вац ца — уза ко ніць сваю 
ко ліш нюю дзей насць.

Рус лан ВЕ РА МЕЙ: — Ад нос на прак тыч на-
га бо ку рэ гіст ра цыі ар тэ фак таў, на маю дум ку, 
вар та ку піць кож най ка мі сіі па фо та апа ра ту, 
каб яны са мі маг лі ра біць здым кі пры не се ных 
рэ чаў у пра віль ным ра кур се. Ча му б не ства-
рыць кам п'ю тар ную ба зу, каб ча ла век не ра біў 
ру ка піс ныя за явы з апі сан нем? Трэ ба за бяс пе-
чыць на дзей насць. Лю дзі ка жуць: «Ад чу ва ем 
не бяс пе ку, мо гуць за браць...» Пра пі шы це ў 
за ко не: «Га ран ту ем, што ка лек цыі за ста нуц-
ца ва шы мі. І га ран ту ем, што ін фар ма цыя не 
тра піць трэ цім асо бам». За бяс печ це лю дзям 
спа кой за іх ка лек цыі!

Ві таль СІ ДА РО ВІЧ: — Ёсць ін шыя за ко ны, 
якія га ран ту юць пра вы ўлас ні каў ка лек цый, 
на прык лад Гра ма дзян скі ко дэкс. У ім пра пі-
са ны ўлас ніц кія пра вы. Ка лі дзяр жа ва бу дзе 
раз ві вац ца нар маль на, ні хто іх не ад бя рэ. Нам 
ва шыя ка лек цыі не па трэб ны — ба чы лі б вы 
тое, што за хоў ва ец ца ў дзяр жаў ных фон дах! 

На прык лад, мя не як за ха валь ні ка ну міз ма тыч-
на га ка бі не та БДУ цяж ка не чым здзі віць. Ня ма 
сэн су ква піц ца на ва шы зна ход кі. Му зеі і так 
не мо гуць па ка заць уся го, што ў іх ёсць. Той 
жа На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей не мо жа 
вы ста віць на ват дроб най до лі та го, што мае, 
бо ня ма да дат ко вых па мяш кан няў.

Ча со вае 
экс па на ван не

— Ка паль ні кі ча сам пі шуць, што зна хо-
дзяць неш та, пры но сяць і спра бу юць здаць 
у му зей, але му зе ям тое ні бы та не па трэб-
на...

Ві таль СІ ДА РО ВІЧ: — Та кія вы пад кі, на 
жаль, бы лі. Але гэ та ты чыц ца хут чэй дроб ных 
му зе яў. Я па раю, ка лі хо ча це неш та здаць, 
звяр тай це ся ў му зей не ні жэй за рэс пуб лі кан-
скі ці аб лас ны ўзро вень. Са праў ды, у ра ён ных 
му зе ях ёсць кад ра вы го лад, ча сам да во дзіц ца 
браць на пра цу су пра цоў ні каў, да свед ча ных не 
ва ўсіх пы тан нях. А вось у На цы я наль ным гіс-
та рыч ным му зеі ці ў му зеі гіст фа ка БДУ та ко га 
ні ко лі б не ад бы ло ся. Да нас рэ гу ляр на звяр та-
юц ца і пра па ну юць свае зна ход кі. Та му та кая 
праб ле ма ёсць, але не трэ ба яе пе ра больш-
ваць. Што ты чыц ца ча со ва га экс па на ван ня, 
то мно гія му зеі з за да валь нен нем пра вод зяць 
вы ста вы. Ёсць на ват спе цы яль ныя за лы для 
экс па на ван ня. Та му, ка лі пры ват ны ка лек цы-
я нер з ба га тым збо рам за хо ча яго вы ста віць, 
му зеі га то вы да та ко га су пра цоў ніц тва.

«Дзяль ба» 
кал гас на га по ля

Рус лан ВЕ РА МЕЙ: — Па ва жа ныя на ву-
коў цы не хо чуць чуць пра тое, што слой зям лі, 
які што год па не каль кі ра зоў пе ра вор ва ец ца 
і за сы па ец ца ўгна ен ня мі, аказ вае раз бу раль-
нае ўздзе ян не на мед ныя, і на ват на срэб ныя 
ма не ты. Ча сам да во дзіц ца зна хо дзіць па шко-
джа ныя ма не ты — і рас па знаць іх ужо не маг-
чы ма. Та му 50 ар хе о ла гаў для 10 000 пом ні каў 
ар хеа ло гіі — гэ та над звы чай ма ла! Яны ні ко лі 
не вер нуц ца на кал гас нае по ле. Ча му б не да-
зво ліць па пра ца ваць там ама та рам і пра пі саць 
гэ та за ка на даў ча? Каб ах вот ныя маг лі ра біць 
зна ход кі і фік са ваць іх.

Ва дзім КОШ МАН: — Гэ та не пад ста ва, каб 
усё да ста ваць з зям лі. Тое ж кал гас нае по ле 
цал кам мо жа быць звы чай ным ар хеа ла гіч-
ным аб' ек там, дзе мог раз мя шчац ца фаль-
ва рак, карч ма, па се лі шча. Ха чу пад крэс ліць, 
што ар хе о ла гі — гэ та не гру па лю дзей, якія 
вы бя га юць на по ле з ме та ла шу каль ні ка мі і 
на бі ва юць свае сум кі ар тэ фак та мі з ме та лу, 
а по тым ссы па юць гэ та ў бляшанку з-пад ка-
вы, і яна за хоў ва ец ца пад умоў най наз вай «з 
та го по ля». Ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні так 
не пра вод зяц ца. Лю бая ра бо та з вы ка ры стан-
нем ме та ла шу каль ні ка ця пер рэг ла мен ту ец-
ца і пра во дзіц ца толь кі на пад ста ве ад кры та-
га ліс та. Усё ас тат няе, што пра во дзіц ца без 
атры ма на га да зво лу і вя дзен ня ад па вед най 
улі ко вай да ку мен та цыі, для мя не з'яў ля ец ца 
ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн нем і вар-
вар ствам.

Ва дзім ЛА КІ ЗА: — У свой час бы ло вы пу-
шча на ад 4 да 7 міль яр даў ба ра ці нак (тан ных, 
шы ро ка рас паў сю джа ных ма нет. — Аўт.), лі-
ча чы афі цый ныя, фаль шы выя. Ка лі ад на-дзве 
ба ра цін кі не бу дуць зной дзе ны, ду маю, ну міз-
ма ты ка шмат не стра ціць. Ня ма за да чы ўсё, 
што зна хо дзіц ца ў гле бе, да стаць ад туль. Тым 
больш з па ру шэн нем за ка на даў ства і ў боль-
шас ці вы пад каў — з па шко джан нем ар хеа ла-
гіч ных аб' ек таў, куль тур ных на плас та ван няў. 
Рус лан Ва лян ці на віч, па кінь це штось ці сва ім 
уну кам!

Вар та ўза ко ніц ца!
На тал ля КУ ЧЫН СКАЯ: — Ка лі ёсць жа-

дан не ўдзель ні чаць у ар хеа ла гіч ных да сле да-
ван нях, ама та рам пры бор на га по шу ку вар та 
ўза ко ніц ца. За рэ гіст ра ваць сваё аб' яд нан не, 
ства рыць ста тут, пра пі саў шы мэ ты дзей нас-
ці, ад люст ра ваць сваю гра мад скую ка рысць. 
Па куль што та ко га аб' яд нан ня прос та не іс нуе. 
І по тым, на ват ця пер мож на су пра цоў ні чаць 
са спе цы я ліс та мі, якія ма юць да звол на пра-
вя дзен не ар хеа ла гіч ных да сле да ван няў. Трэ-
ба пра пі саць, з якой мэ тай яны імк нуц ца гэ та 
ра біць — дзе ля та го, каб знай сці ар тэ факт і 
ад даць у му зей?..

Ігар ЧАР НЯЎ СКІ: — Пра цуе Бе ла рус кае 
доб ра ах вот нае та ва рыст ва ахо вы пом ні каў гіс-
то рыі і куль ту ры — са мае ста рэй шае аб' яд нан-
не, што дзей ні чае яшчэ з са вец ка га ча су. У іх 
ёсць ста тут, які за рэ гіст ра ва ны ў Мі ніс тэр стве 
юс ты цыі. Яны ма юць пад раз дзя лен ні ў аб лас-
цях, якія так са ма за рэ гіст ра ва ны ў мяс цо вых 
абл вы кан ка мах. Там пра цу юць па пэў ных пра-
ві лах!.. Да мя не пры хо дзіў прад стаў нік ад на го 
та ва рыст ва ка лек цы я не раў, якіх так са ма хва-
люе праб ле ма, якую мы сён ня аб мяр коў ва ем. 
Ён вель мі гра мат на рас ка заў пра сваю дзей-

насць, што і дзе ля ча го. Я ад ка заў, што ўсе 
ню ан сы трэ ба ўза ко ніць. У тых да ку мен тах, 
па якіх яны дзей ні ча юць, зра біць да да так, — і 
каб гэ та бы ло апуб лі ка ва на на На цы я наль ным 
пра ва вым пар та ле, бы ло за рэ гіст ра ва на ў На-
цы я наль ным рэ ест ры пра ва вых ак таў.

Ві таль СІ ДА РО ВІЧ: — Ка лі за ка нат вор-
цы вы каз ва юць зго ду, мо жа, са праў ды даць 
маг чы масць «зда ро вай част цы» ка паль ні каў 
ства рыць іх ар га ні за цыю? Ад нак па ста віць 
дзве ўмо вы. Па-пер шае, гэ та ар га ні за цыя 
пра цуе ў скла дзе ар хеа ла гіч ных экс пе ды цый: 
яны дзей ні ча юць пад кі раў ніц твам ар хеа ла гіч-
ных экс пе ды цый і ро бяць тое, што ім ска жуць 
пра фе сій ныя на ву коў цы. Па-дру гое, пад кант-
ро лем ін спек цыі, якая, спа дзя ю ся, у бу ду чым 
зай мее боль шы склад. На сён няш ні дзень я 
ба чу толь кі та кое вый сці.

На тал ля КУ ЧЫН СКАЯ: — Трэ ба іс ці не 
су праць нар ма тыў ных ак таў, а вы сту паць за 
ахо ву. За ко на па слух мя насць ста іць на пер-
шым мес цы. Каб не да во дзі ла ся нам больш 
ба чыць фо та здым кі ар хеа ла гіч ных пом ні-
каў, якіх за апош нія два га ды раз бу ра на так 
шмат... Па куль нам дзесь ці да во дзіц ца пры-
мя няць «хі рур гіч ныя» ме ры, каб ад рэ заць 
ганг рэ ну чор на га ка паль ніц тва. Ад нак жыц цё 
ідзе да лей. Мо жа, праз пэў ны час ама та-
ры по шу ку са праў ды ле га лі зу юц ца і бу дуць 
ак тыў на да па ма гаць ар хеа ло гіі і ахо ве яе 
пом ні каў? Га лоў нае, каб пад пры крыц цём 
доб рых і пры го жых слоў не ра бі лі ся чор ныя 
спра вы...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
nina@zviazda.by
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На тал ля КУ ЧЫН СКАЯ.

Ва дзім ЛА КІ ЗА.

Ві таль СІ ДА РО ВІЧ.

Сяр гей ЖЫ ЛІК.

Рус лан ВЕ РА МЕЙ.

Ігар ЧАР НЯЎ СКІ.

Ва дзім КОШ МАН.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Пер шы клад», зной дзе ны ка рыс таль ні кам сайта metalaposhuk.by. Да лей шы лёс зна ход кі не вя до мы.

«Маё трэ цяе зо ла та» — так ха рак та ры зуе гэ тыя ма не ты адзін з ама та раў по шу ку на ін тэр нэт-фо ру ме. 
«Ка па лі ра зам з маск ві ча мі, бо па езд ка бы ла за баў ляль ная», — да дае ён.

Вар та пры га даць бра тоў Тыш ке ві чаў, 
у якіх усё па чы на ла ся з ама тар ства, 
а вы лі ла ся ў ства рэн не му зея, 
які зра бі лі на пад ста ве іх ка лек цыі.


