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КЛАН ДАЙК ДЛЯ КА ПАЛЬ НІ КАЎ
— Бе ла русь пе ра тва ры ла ся ў 

свое асаб лі вы клан дайк для чор ных 
ка паль ні каў. Асаб лі ва пас ля та го, 
як у Ра сіі бы ла ўве дзе на жорст кая 
за ба ро на ў да чы нен ні да та кіх лю-
дзей, — лі чыць ды рэк тар Ін сты ту та 
гіс то рыі Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ. — У 
вы ні ку яны па ча лі дзей ні чаць тут — 
бо ў нас фак тыч на адзі ная Са юз ная 
дзяр жа ва. Та му трэ ба бы ло тэр мі но-
ва пры во дзіць сваё за ка на даў ства ў 
ад па вед насць з ра сій скім — у тым 
сэн се, каб у нас так са ма пры мя ня лі-
ся стро гія ме та ды ўздзе ян ня на чор-
ных ка паль ні каў. Цэ лы мі ка ман да мі 
да нас пры яз джа лі ра сі я не, асаб лі ва 
ў па меж ныя рэ гі ё ны, на Ма гі лёў шчы-
ну, ку ды блі жэй да бі рац ца і ляг чэй 
вы вез ці ад туль прад ме ты. Сён ня 
ган даль ар хеа ла гіч ны мі ар тэ фак та-
мі пе ра тва рыў ся ў вя ліз ны біз нес. 
Іс ну юць асоб ныя чор ныя рын кі, на 
якіх ад бы ва ец ца аба ра чэн не та кіх 
каш тоў нас цяў. Дзей ні ча юць яны і ў 
нас. Ёсць лю дзі, якія жы вуць з та ко га 
не за кон на га «про мыс лу». Гэ та не да-
пу шчаль на, та кая прак ты ка па він на 
быць спы не на. Ду маю, дзя ку ю чы 
пад пі сан ню Прэ зі дэн там гэ та га ўка-
за ўдас ца вы пра віць сі ту а цыю.

НА АР ТЭ ФАК ТЫ — 
З БУЛЬ ДО ЗЕ РАМ!

Мно гія ка паль ні кі сцвяр джа юць, 
што «па ля ван не» на ар хеа ла гіч ныя 
ар тэ фак ты — для іх лю бі мая спра-
ва. Вы яз джа ю чы за ме жы га ра доў, 
зда бы ва ю чы рэд кія кар ты, зна хо дзя-
чы ці ка выя прад ме ты, яны ні бы «да-
кра на юц ца да мі ну ла га». Ад нак ка лі 
зняць ру жо выя аку ля ры і па гля дзець 
на сі ту а цыю больш рэа ліс тыч на, 
мож на ўба чыць, што за та кой за ба-
вай час та ха ва ец ца прос та імк нен не 
да на жы вы. І раз ме жа ваць гэ тыя два 
по лю сы ка паль ніц тва да во лі цяж ка.

— Ве лі зар ная коль касць лю-
дзей з ме та ла дэ тэк та ра мі на но сі-
ла шко ду ме на ві та тым пом ні кам, 
дзе ме лі ся рэ чы з ка ля ро вы мі 
ме та ла мі, — упэў не ны на мес нік 
ды рэк та ра па на ву ко вай пра цы 
Ін сты ту та гіс то рыі Ва дзім ЛА-
КІ ЗА. — Іх ці ка ві ла най перш тое, 
што за тым мож на бы ло пра даць на 
аў кцы ё нах. Не ад на ра зо ва чор ных 
ка паль ні каў ла ві лі на тых мес цах, 
якія ўклю ча ны ў дзяр жаў ны спіс гіс-
то ры ка-куль тур най спад чы ны. Не як 
на та кіх аб' ек тах зла ві лі лю дзей з 
ме та ла дэ тэк та ра мі, якія дай шлі да 

та го, што на ват пры гна лі буль до зе-
ры і ў ахоў най зо не пра во дзі лі свае 
не санк цы я на ва ныя «да сле да ван-
ні». І та кіх пры кла даў ве лі зар ная 
коль касць. На мя жы Дзят лаў ска га і 
На ва груд ска га ра ё наў з мо гіль ні каў 
з ка мен ны мі над ма гіл ля мі да ста-
ва лі ся кос ці, з якіх зды ма лі ся ме-
та ліч ныя рэ чы. Ві да воч на, што ча-
ла век, які ка паў, ра зу меў, што гэ та 
па ха ван ні. Тое ж ра бі ла ся і ля вёс кі 
Ко ла та ва Гро дзен ска га ра ё на. Ка лі 
мы пры еха лі пра во дзіць ар хеа ла гіч-
ныя да сле да ван ні, мяс цо выя жы-
ха ры па каз ва лі нам па рас кі да ныя 
кос ці... У Мя дзель скім ра ё не на шы 
ка ле гі пра во дзі лі да сле да ван ні і 
па ба чы лі там толь кі тую дра бя зу, 
якой не маг чы ма ганд ля ваць. У той 
жа час у ін тэр нэ це пра да ец ца па су-
дзі на з ме та ліч ны мі ўпры го жан ня мі, 
за якую про сяць 800 до ла раў. А яна 
маг ла быць узя та толь кі з кур га на... 
Ка паль ні кі ча сам ка жуць, што яны 
вель мі моц на лю бяць гіс то рыю, што 
вы яз джа юць на пры ро ду для та го, 
каб ад па чыць з ме та ла дэ тэк та рам. 
Мо жа, ёсць і та кія лю дзі. Ад нак для 
та го, каб на вес ці па ра дак у спра-
ве ар хеа ла гіч ных да сле да ван няў, 

трэ ба спа чат ку «ад ся чы» гру пу па-
ру шаль ні каў. А да лей па гля дзім, як 
бу дзе раз горт вац ца сі ту а цыя.

ГЭ ТА НЕ РЫ БАЛ КА 
І НЕ ПА ЛЯ ВАН НЕ

За гад чы ца Цэнт ра гіс то рыі да-
ін дуст ры яль на га гра мад ства Ін-
сты ту та гіс то рыі Воль га ЛЯЎ КО 
рас ка за ла, што ад ра зу пас ля вы ха ду 
ўка за Прэ зі дэн та да іх прый шоў ліст. 
Яго аў тар за пыт ваў ся, як но ва ўвя-
дзен не ў за ка на даў стве паў плы вае 
на «звы чай ных» лю дзей, для якіх ка-
паль ніц тва — гэ та хо бі. Ён абя цаў, 
што не бу дзе рас коп ваць кур га ноў, 
мес цаў ба ёў, ін шых пом ні каў ар хеа-
ло гіі — бу дзе прос та ха дзіць па по лі 
з ме та ла шу каль ні кам, па ды маць са-
бе на строй. За пыт ваў ся, як у но вых 
умо вах ён змо жа пра цяг ваць зай-
мац ца та кой дзей нас цю?.. На гэ та 
спе цы я ліст ад ка за ла:

— Ад па чын ку та ко га ро ду быць 
не мо жа. Ча сам ка паль ніц тва па-
раў ноў ва юць з па ля ван нем, ры-
бал кай — ад нак гэ та зу сім роз ныя 
рэ чы. Па пу ля цыя і жы вёл, і пту шак 
уз наў ля ец ца, а ар тэ фак ты іс ну юць 
толь кі ў адзін ка вых эк зэмп ля рах. Ка-
лі ка паль ні кі ўва хо дзяць у азарт, яны 
за бы ва юць пра сум лен не. І ні я ка га 
кан сэн су су тут быць не па він на. Яны 
не су праць па пра ца ваць у на ву ко вых 
экс пе ды цы ях. Ад нак ча ла век, апан-
та ны ка лек цы я на ван нем і про да жам 
ар тэ фак таў, і ў да след чай па езд цы 
бу дзе мець спа ку су зай мац ца тым 
жа. Трэ ба вы ка ра няць гэ тую лю боў 
да без ад каз на га ра ба ван ня каш тоў-
нас цяў... З гэ тым хо бі да вя дзец ца 
рас стац ца і тым, хто так ад па чы вае, 
і тым, хто мэ та на кі ра ва на ка пае на 
про даж.

ВАЖ НА, ДЗЕ ЗНАЙ ШЛІ
Ад нак праб ле ма не толь кі ў тым, 

што страч ва юц ца каш тоў нас ці. Важ-
на яшчэ і тое, дзе яны бы лі зной дзе-
ны. Адзін ка выя ар тэ фак ты не да юць 

уяў лен ня пра тое, што ж ад бы ва ла ся 
ў мі ну лым. Пра гэ ты ас пект праб-
ле мы рас па вёў за гад чык ад дзе ла 
за ха ван ня і вы ка ры стан ня ар хеа-
ла гіч най спад чы ны Ін сты ту та гіс-
то рыі Анд рэй ВАЙ ЦЯ ХО ВІЧ:

— Па-пер шае, мы су ты ка ем-
ся з тым, што на не ка то рых вель-
мі важ ных ар хеа ла гіч ных пом ні ках 
куль тур ны слой, у якім за хоў ва юц ца 
ар тэ фак ты, цал кам вы бі ты. Ужо не 
так шмат за ста ло ся цэ лых аб' ек-
таў — не аб ход на іх за ха ваць. Праз 
па ру дзе ся ці год дзяў пом ні каў эпо хі 
Ся рэд ня веч ча ў Бе ла ру сі мо жа не 
за стац ца ўво гу ле. Па-дру гое, вель мі 
шмат ар тэ фак таў зна хо дзіц ца на ру-
ках у лю дзей. Важ ная не са ма гіс та-
рыч ная рэч, а кан тэкст — ад куль яна 
па хо дзіць. Та му, па-трэ цяе, не аб ход-
на ства рэн не ба зы — дзе зной дзе ны 
прадмет?.. Указ да па ма гае ўсе гэ тыя 
праб ле мы вы ра шыць.

Як ба чым, зме ны ў за ка на даў стве 
да па мо гуць усур' ёз на вес ці па ра дак 
у спра ве ахо вы на шай ар хеа ла гіч-
най спад чы ны. Да 1 сту дзе ня 2017 
го да ўсе ка лек цы я не ры ма юць час 
за рэ гіст ра ваць свае ар тэ фак ты ў 
дзяр жаў ным рэ ест ры. А ўла даль ні-
кам ме та ла дэ тэк та раў да вя дзец ца 
пра даць гэ тыя пры ла ды і знай сці са-
бе ін шую кры ні цу да хо даў і спра ву 
для ду шы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
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Адкрываць для сябе новыя старонкі ў біяграфіі 
нашых славутых землякоў ніколі не позна. І хоць 
летась мы ўжо адсвяткавалі 250-гадовы юбілей 
Міхала Клеафаса Агінскага, кнігі, прысвечаныя 
гэтай выдатнай асобе, варта разгарнуць і цяпер. 
«Час і музыка Міхала Клеафаса Агінскага» Ан-
джэя Залускага і «Ген Агінскага» Івы Залускага 
(дапоўненае выданне) – гэта творы, напісаныя 
нашчадкамі кампазітара на падставе тых 
матэрыялаў, якія ўдалося адшукаць ужо ў наш 
час. Акрамя таго, упершыню ў перакладзе на 
рускую мову выйшлі мемуары самога Агінскага. 
Усе гэтыя выданні пабачылі свет у выдавецтве 
«Чатыры чвэрці».

— Ка лі пра чы таць усе тры кні гі, воб раз Агін ска га 
зро біц ца для нас зу сім яс ным. І му зы ка ста не зра зу ме-
лай, і ро ля ў гіс то рыі, і вяр тан не на Ра дзі му, — лічыць 
ды рэк тар вы да вец тва Лі лі я на АН ЦУХ. — Ці ка ва, 
што Агін скі не лі чыў ся бе кам па зі та рам! Гэ та ад кры-
ла ся нам пас ля пра ве дзе най пра цы па пе ра кла дзе 
ме му а раў. У іх ня ма ні сло ва пра му зы ку. Яны пра 
гра мад скія су вя зі, якія бы лі ў Агін ска га ў той час з 
пэў ны мі асо ба мі. Гэ та ім пе ра тры ца Ка ця ры на, На па ле он, 
Аляк сандр І, Та дэ вуш Кас цюш ка, з які мі ён па ста ян на кан-
так та ваў. Мы ба чым усё ва чы ма свед кі, які жыў та ды, та му 
і чы та ец ца ўсё ці ка ва. Тут і гіс то ры кі, і ама та ры зной дуць 
шмат но вых звес так.

Ме му а ры Агін ска га — са праўд нае па да рож жа ў ча се. Ра зам 
з аў та рам чы тач трап ляе на ба лы і афі цый ныя пры ёмы да знат-
ных асоб, на зі рае за па лі тыч ны мі па дзея мі, якія ад бы ва юц ца 
ў роз ных еў ра пей скіх кра і нах. Мож на на ват пра чы таць на тат кі 
пра Літ ву і літ ві наў — так, як ба чы ла ся гэ та Агін ска му.

— У ме му а рах — наз вы ты сяч на се ле ных пунк таў, вя лі кіх 
і ма лень кіх, га ра доў, што іс ну юць і ўжо не іс ну юць, ім ёны цы-
віль ных і ва ен ных асоб. У су час ным пра чы тан ні бы ло скла да на 
вы зна чыць дак лад ныя гіс та рыч ныя рэа ліі, — ад зна чае пе ра-
клад чык Ле а нід КА ЗЫ РА. — Ха чу ска заць пра Агін ска га не як 
пра кам па зі та ра, а як пра май стра сло ва. Ён вель мі дак лад ны 
на зі раль нік, вы дат ны псі хо лаг, які ўмее да ваць вы чар паль ныя 
ха рак та рыс ты кі лю дзям. У яго ме му а рах вель мі шмат эпі тэ таў. 
Эпі зо даў, у якіх неш та апіс ва ец ца, так са ма вель мі шмат... Мы 
імк ну лі ся мак сі маль на поў на па ка заць гэ та га вы дат на га ча ла-
ве ка і апа вя даль ні ка.

Мож на ўпэў не на ска заць, што гэ тыя тры вы дан ні пра 
кам па зі та ра на дзей на ўпі шуць Агін ска га ў на шу куль ту ру. 
Вя лі кі кам па зі тар не тра піць у шэ раг тых, ка го бе ла рус кая 
на цыя «ад да ла» ін шым.

— Мя не заў сё ды здзіў ляў лёс на шай бе ла рус кай куль ту-
ры, — за ўва жае пе ра клад чы ца Але на ЧЫ ЖЭЎ СКАЯ. — 
Мы «раз да лі» сва іх вя лі кіх лю дзей уся му све ту. Да ста еў-
ска га па да ры лі рус кім, Міц ке ві ча — поль скай куль ту ры. 
Не як мне да вя ло ся быць у Поль шчы, і ад на на стаў ні ца-
эк скур са вод ка ста ла га ве ку ска за ла, што 70% вы дат ных 
лю дзей Поль шчы — бе ла рус ка га па хо джан ня. Тое ж са мае 
атры ма ла ся і з Агін скім. Яго сла ву ты па ла нез, на ту раль на, 
чу лі ўсе. Ад нак на конт па хо джан ня асо бы су мня ва лі ся: «Ці 
то наш ён, ці то не наш...» А пра тое, што ён быў на столь кі 
роз на ба ко вым, на ват не зда гад ва лі ся. Ця пер у нас на ды-

шоў вель мі ці ка вы час. Ка лі нам трэ ба вяр нуць тое, што мы ме лі 
і пра што за бы лі ся. Нам не аб ход на гэ та, каб ажы віць сваю на цы-
я наль ную са ма свя до масць і са ма па ва гу, без якіх у све це нас не 
бу дуць па ва жаць. Хо чац ца пры га даць рад кі з Еван гел ля: «Быў 
час рас кід ваць ка мя ні. А ця пер час збі раць ка мя ні...»

Кні гі пра Агін ска га вар тыя та го, каб іх пра чы таў кож ны бе ла-
рус. І ка лі мы апы нем ся да лё ка ад род на га краю, гэ тыя тво ры, 
як і му зы ка кам па зі та ра, да па мо гуць вяр нуц ца на Ра дзі му...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
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Спад чы на ў за ко неСпад чы на ў за ко не  ��

З ХО БІ ДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА 
РАЗВІТАЦ ЦА
Як бу дзе пры мя няц ца ўказ Прэ зі дэн та аб ахо ве ар тэ фак таў?

Падарожжа ў часеПадарожжа ў часе  ��

ВЯР НУЦ ЦА НА РА ДЗІ МУ...
У МЕ МУ А РАХ АГІН СКА ГА — НІ СЛО ВА ПРА МУ ЗЫ КУ

Гэтыя ўспаміны — пра гра мад скія су вя зі, 
якія бы лі ў кампазітара ў той час з пэў ны мі 
асо ба мі. Гэ та ім пе ра тры ца Ка ця ры на, 
На па ле он, Аляк сандр І, Та дэ вуш Кас цюш ка, 
з які мі ён па ста ян на кан так та ваў.

Сён ня ган даль 
ар хеа ла гіч ны мі ар тэ фак та мі 
пе ра тва рыў ся ў вя ліз ны 
біз нес. Іс ну юць асоб ныя 
чор ныя рын кі, на якіх 
ад бы ва ец ца аба ра чэн не та кіх 
каш тоў нас цяў. Дзей ні ча юць 
яны і ў нас.На мя жы Дзят лаў ска га 

і На ва груд ска га ра ё наў 
з мо гіль ні каў 
з ка мен ны мі над ма гіл ля мі 
да ста ва лі ся кос ці, 
з якіх зды ма лі ся 
ме та ліч ныя рэ чы. 
Ві да воч на, 
што ча ла век, 
які ка паў, ра зу меў, 
што гэ та па ха ван ні.

Срэбная манета XVI стагоддзя 
з выявай Стэфана Баторыя 

свабодна прадаецца на сайце Ay.by 
за 3 млн рублёў.

«Царскія манеты з зямлі».
Уладальнік гатовы пераслаць іх 

і ў Расію.

Н
А ПРЫ КАН ЦЫ мі ну ла га го да ў сфе ры ахо вы спад чы ны 

ад бы ла ся вель мі важ ная па дзея — пад пі сан не 

Ука за Прэ зі дэн та №485 «Аб удас ка на лен ні ахо вы 

ар хеа ла гіч ных аб' ек таў і ар тэ фак таў». У ін тэр нэ це 

ў су вя зі з гэ тым уз ня ла ся хва ля абу рэн ня — хвалююцца тыя, 

хто ця пер не змо жа «ка паць» бес па ка ра на. Спе цы я ліс ты 

з Ін сты ту та гіс то рыі На цы я наль най ака дэ міі на вук вы ра шы лі 

ад ка заць на ўсе спрэч ныя пы тан ні і па тлу ма чыць, 

як на прак ты цы бу дзе ажыц цяў ляц ца пры мя нен не но ва га за ко на.


