
Капірайт на неасязальную 
спадчыну
29 —  30 красавіка на базе Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў прайшоў рэспублі- 
канскі семінар “Ахова гісторыка-культурнай спадчыны 
ў Рэспубліцы Беларусь”, зладжаны Міністэрствам куль
туры краіны. У  падзеі ўзялі ўдзел каля ста кіраўнікоу 
і спецыялістаў упраўленняў культуры абласных 
і раённых выканаучых камітэтаў, а таксама ўстановаў 
культуры. Першы дзень семінара быў прысвечаны пы- 
танням аховы матэрыяльных гісторыка-культурных каш- 
тоўнасцяў (пра гэта “КультурЙ” пісала ў мінулым нума- 
ры). У  другі дзень на семінары абмяркоўвалі праблемы 
аховы нематэрыяльных каштоўнасцяў.

Жывая Спадчына Беларусі
інвектар нематэрыяльнай культурней спадчыны
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ПАПУЛЯРЫЗАЦЫЯ 
I ПРАФАНАЦЫЯ

У спісе гісторыка-'культур- 
ных каштоўнасцяў Беларусі на 
сёння знаходзіцца крыху болыы 
за сотню элементаў нематэры
яльнай спадчыны, што складае 
толькі два працэнта ад агульнай 
колькасці (зрэшты, яшчэ ў 2015 
годзе іх было ўсяго 76). Прытым 
каля 50 элементаў з агульнага лі- 
ку — гэта выявы гербаў беларус- 
кіх гарадоў.

Начальнік упраўлення па ахове 
гісторыка-культурнай спадчыны 
Міністэрства культуры Рэспублікі 
Беларусь Наталля Хвір распавяла 
пра міжнароднае супрацоўніцтва 
ў сферы аховы нематэрыяльнай 
спадчыны. Міністэрствам куль
туры Беларусі падпісаныя пагад- 
ненні з Літвой, Полыичай і ЗША 
(прычым у апошнім вьшадку гэ
та адзінае міадзяржаўнае пагад- 
ненне, заключанае паміж дзвюма 
краінамі).

Супрацоўніцтва з літоўскім 
бокам прадугледжвае падрых- 
тоўку дасье на ўключэнне ў спіс 
нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны чалавецтва спадчыны 
татар у колішнім Вялікім Княс- 
тве Літоўскім, а беларуска-поль- 
скае ўзаемадзеянне накіравана 
на сусветнае прызнанне трады- 
цый ляснога бортніцтва. Дарэчы, 
адметна, што наданне ім статусу 
элемента НКК было ініцыяты- 
вай саміх бортнікаў — носьбітаў 
і пераемнікаў гэтага ўмельства. 
Цікава таксама, што калі ў Поль- 
шчы традыцыя ляснога бортніц- 
тва ў свой час перарвалася і сён
ня аднаўляецца энтузіястамі, то 
на паўднёвым усходзе Беларусі ў 
некаторых мясцінах яно захава- 
лася да сённяшняга часу — пра 
што не так даўно пісала “К”.

Вядучы спецыяліст Інстытута 
павышэння кваліфікацыі і пе- 
рападрыхтоўкі кадраў БДУКіМ 
Алена Каліноўская распавяла аб 
вядзенні і ўдасканаленні інвен- 
тару “Жывая спадчына Белару- 
сі”, які змяшчаецца ў інтэрнэце 
ад 2012 года, і заклікала ўдзель- 
нікаў семінара захоўваць і акту- 
алізаваць звесткі пра элементы 
нематэрыяльнай спадчыны, каб 
можна было прасачыць развіццё 
традыцый.

Па словах дакладчыцы, бо- 
льш увагі варта надаваць і су- 
працоўніцтву са СМІ. Як 
адзін з найбольш маштабных 
падобных праектаў была згада-

ная серыя тэлеперадач “Жывая 
культура”, якая выходзіць на 
канале “Беларусь 3”. У той самы 
час, папулярызуючы спадчыну, 
важна не дапусціць яе прафана- 
цыі, якая часта спадарожнічае 
пашырэнню гэтай інфармацыі 
аб тых ці іншых традыцыях.

Алена Каліноўская звярнула 
ўвагу і на праблему дэградацыі 
элементаў спадчыны: часта пры 
ўзнаўленні абрадаў са спісу не
матэрыяльных каштоўнасцяў 
замест сакавітай мясцовай га- 
воркі гучыць руская мова — што 
прыводзіць да нівеліравання 
адметнасці традыцый. Таксама 
выклікае пытанні выкарыстан- 
не падчас абрадаў неадпавед- 
ных форм адзення — напрык- 
лад, пластыкавых вяночкаў пры 
святкаванні гукання вясны.

Дакладчыца звярнула ўвагу 
на патрэбу не толькі выяўлення і 
фіксацыі нематэрыяльных каш- 
тоўнасцяў, але і забеспячэння іх 
пераемнасці. Як удалы яе пры- 
клад былі згаданыя традыцый- 
ныя ткацкія тэхнікі аграгарад- 
ка Пагародна, унесеныя ў спіс 
нематэрыяльных каштоўнасцяў 
на пачатку гэтага года. У Пага- 
родне жыве народны майстар 
Рэспублікі Беларусь Станіслава 
Міхно, якая перадае сваё ўме- 
льства ўдзельнікам ткацкага 
гуртка пры мясцовым Цэнтры 
культуры і народнай творчасці.

Як таксама адзначыла Алена 
Каліноўская, у справе захаван- 
ня традыцый спеву ці танцаў 
варта клапаціцца аб перадачы 
майстэрства і надежным узроўні 
выканання — іначай такія нема- 
тэрыяльныя каштоўнасці мо- 
гуць папросту знікнуць.

ТРАДЫЦЫЙНАЯ СТРАВА 
I АЎТАРСКАЕ ПРАВА

Дырэктар фонду “Культур
ная спадчына і сучаснасць”, 
член Нацыянальнай камісіі 
Рэспублікі Беларусь па пытан- 
нях UNESCO Ала Сташкевіч 
выступіла з дакладам аб па- 
спяховых практыках захавання 
нематэрыяльных культурных 
каштоўнасцяў. Яна нагадала 
прысутным пра тое, што варта 
засяроджвацца не толькі на вы- 
яўленні і інвентарызацыі нема
тэрыяльнай спадчыны, але і на 
захаванні і актуалізацыі, забяс- 
печваючы яе жыццядзейнасць 
і адаптуючы да сучасных форм 
культуры.

Ала Сташкевіч таксама распа
вяла пра рызыкі і пагрозы, з які- 
мі сёння можа сутыкацца нема-

ЖЫВАЯ 
КУЛЬТУРА

Застаўка аднаго з выпускаў перадачы “Жывая культура” 
на тэлеканале “Беларусь 3”.

■ Выквнальціцкія маствцтвы
■ Вусныя традыцыі і формы выражзмня
• Смталогліш пюамй, міфвдогія
• Традыцыйныя рамвстаы
■ Традыцыйнвя ежа
• Практыкі захамння
• Традыцыйныя цырымонн

Сайт інвентара нематэрыяльнай культурнай спадчыны “Жывая спадчына Беларусі”.

асаблівую ўвагу на патрэбу далу- 
чэння моладзі да захавання не
матэрыяльнай спадчыны праз 
удзел у фестывалях, экспедыцы- 
ях, гістарычных рэканструкцы- 
ях. Як адзін з найбольш удалых 
прыкладаў была згаданая “Бера- 
гіня”, правядзенню якой заўжды 
папярэднічае вялікая падрых- 
тоўчая праца па выяўленні і фік- 
сацыі розных відаў спадчыны. 
Падчас экалагічных фестыва- 
ляў адбываюцца прэзентацыі 
традыцыйных практык і ўмен- 
няў, мясцовых страў — у іх ліку, 
напрыклад, “Журавы і жураві- 
ны” ў Мёрах альбо фэст жура- 
він у вёсцы Альманы Столін- 
скага раёна.

Кансультант аддзела арга- 
нізацыі аховы і ўліку гісторы- 
ка-культурных каштоўнасцяў 
Міністэрства культуры Рэспуб- 
лікі Беларусь Генадзь Ходар даў 
удзельнікам семінара (а ў іх ліку 
было нямала работнікаў культу
ры з рэгіёнаў) рэкамендацыі па 
падрыхтоўцы прапаноў аб над- 
анні статусу нематэрыяльных 
культурных каштоўнасцяў. Ён 
падкрэсліў, што тыя элементы 
НКК, якія з нейкіх прычын не 
ўвайшлі пакуль у Дзяржаўны 
спіс, тым не менш, павінны па- 
паўняць вышэйзгаданы інвен- 
тар нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны.

Супрацоўнік аддзела фальк- 
ларыстыкі і культуры славян- 
скіх народаў Цэнтра даследа- 
ванняў беларускай культуры, 
мовы і літаратуры НАН Бела- 
русі Таццяна Мармыш распа
вяла пра досвед польскіх калег 
у захаванні нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны, адзна- 
чыўшы моманты, вартыя пера- 
ймання. Так, летась у Польшчы 
быў запачаткаваны Нацыяналь- 
ны рэестр найлепшых практык 
па захаванні нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны, які да
зваляе абменьвацца досведам у 
гэтай галіне.

У  Беларусі дасюль жывыя традыцыі бортніцтва.

тэрыяльная спадчына. Галоўная 
з іх — ігнараванне культурнага 
кантэксту, якое вядзе да дэграда- 
цыі элементаў спадчыны. Тыповы 
прыклад — традыцыя прыбіраць 
магілы на Радаўніцу і пакідаць па- 
сля сябе на могілках безліч плас
тыкавых штучных кветак—а яны, 
як вядома, засмечваюць прырод- 
нае асяродцзе і не перапрацоў- 
ваюцпа на працягу доўгіх гадоў, 
што зусім не на карысць экалогіі. 
Таксама як прыклад экалагічнай 
і адначасова культурнай прабле
мы была згаданая сітуацыя з Бла- 
кітнай крыніцай у Слаўгарадскім 
раёне Магілёўскай вобласці, якая 
пачала прыцягваць увагу вялікай 
колькасці наведвальнікаў, а яны 
не заўжды паводзяцца надежным 
чынам.

Дакладчыца звярнулася да 
ўдзельнікаў семінара з просьбай 
засяродзіць увагу на захаван- 
ні не толькі абрадаў, але і тра
дыцыйных ведаў і практык — 
медыцыны, кулінарыі, промыс- 
лаў, рамёстваў, будаўнічых тэх- 
нік і гэтак далей, многія з якіх 
знаходзяцца на мяжы знікнення.

Існуе таксама праблема заха
вання аўтарскіх правоў носьбітаў

нематэрыяльных каштоунасцяу. 
На думку Алы Сташкевіч, эле
менты спадчыны могуць і па- 
вінны сертыфікавацца і патэн- 
тавацца. Асабліва гэта тычыцца 
традыцыйных прадуктаў харча- 
вання і страў. Спецыялісты на 
месцах мусяць перадусім дбаць 
не аб унясенні ў спісы як ма
га большай колькасці элементаў 
нематэрыяльнай каштоўнасці, а 
аб забеспячэнні ўстойлівага раз- 
віцця і жыццядзейнасці трады
цыйных практык — а для гэтага 
важна падключаць да ўдзелу ў іх 
захаванні мясцовую супольнасць. 
Першачарговай задачай сёння 
з’яўляецца стварэнне стратэгіі 
ўстойлівага развіцця гісторыка- 
культурнай спадчыны.

ВАЖНАСЦЬ
ІНВЕНТАРЫЗАЦЫІ

Старшы навуковы супра- 
цоўнік аддзела народазнаўства 
Цэнтра даследаванняў беларус
кай культуры, мовы і літаратуры 
НАН Беларусі Таццяна Кухаро- 
нак выступіла з дакладам аб су
часных формах актуалізацыі тра- 
дыцыйнай культуры, звярнуўшы

Праца па выяўленні і інвента- 
рызацыі элементаў НКК у Бела- 
русі набірае хаду. I варта спадзя- 
вацца, што веды, здабытыя на 
рэспубліканскім семінары, да- 
памогуць яго ўдзельнікам пра- 
сякнуцца яшчэ большай увагай 
і павагай да нематэрыяльных 
каштоўнасцяў Бацькаўшчыны, 
захоўваць іх, развіваць ды ра- 
біць вядомымі як у сваіх пасе- 
лішчах, так і па ўсёй краіне ды 
за яе межамі.
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