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Для нашага народа апошняя вайна бы-
ла самым цяжкім выпрабаваннем у 

гісторыі. Акрамя матэрыяльных і людскіх 
страт, стаяла пытанне пра само існаванне 
нацыі і дзяржавы. Але беларусы разам 
з іншымі народамі Савецкага Саюза 
гераічна перажылі ваеннае ліхалецце. 
І наш святы абавязак захаваць памяць 
пра гэтую трагічную і гераічную старон-
ку гісторыі народа і дзяржавы.

 У савецкія часы былі ўзведзены зна-
кавыя для ўсяго СССР мемарыяльныя 
комплексы, а таксама тысячы помнікаў 
і абеліскаў, якія ўсталёўваліся на асоб-

ных і брацкіх магілах, воінскіх могілках, 
месцах масавага пахавання цывільнага 
насельніцтва (ахвяр вайны). Гэта даты-
чыцца і Беларусі, дзе ў кожным раёне 
можна знайсці дзясяткі і сотні воінскіх 
пахаванняў. 

Нягледзячы на вялікую ўвагу з бо-
ку дзяржавы да пытання ўвекавечання 
памяці воінаў-вызваліцеляў, партызан, 
падпольшчыкаў і мірных жыхароў, на 
наш погляд, існуе неабходнасць удаскана-
лення заканадаўства ў гэтай галіне. Што 
выклікана ў першую чаргу нестыкоўкамі 
ў нарматыўна-прававых актах, рас-
працаваных рознымі міністэрствамі 
і ведамствамі, а таксама наяўнасцю 
пытанняў, не ўрэгуляваных у айчынным 
заканадаўстве. На асноўныя існуючыя 
праблемы ў пытаннях увекавечання 
аўтар і раней звяртаў увагу [1; 2].

Адной з самых актуальных заста-
ецца праблема двайнога ўліку воінскіх 
пахаванняў, што гістарычна склаўся ў 
краіне і на сённяшні дзень выклікае шмат 
пытанняў адносна яго неабходнасці. 
Больш таго, юрыдычна асобныя воінскія 
пахаванні ўвогуле могуць трапляць нават 
пад трайны ўлік, што таксама дазваляе 
дзеючае заканадаўства. У межах арты-
кула мы паспрабуем звярнуць увагу на 
моманты, звязаныя з гэтым пытаннем, 
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разабрацца, чаму так атрымалася і ці па-
трэбна ў існуючай сістэме ўліку воінскіх 
пахаванняў штосьці мяняць.

Ці можа быць воінскае 
пахаванне культурнай 

каштоўнасцю?

Перад тым як разглядаць сістэму 
ўліку воінскіх пахаванняў у дзеючым 
заканадаўстве, варта спыніцца на іх 
агульным статусе ў Рэспубліцы Бела-
русь. Усе падобныя аб’екты бясспрэчна 
з’яўляюцца культурнымі каштоўнасцямі. 
Гэта вынікае з падпункта 1.8. артыкула 1 
Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры, 
у якім гаворыцца, што пад культурнай 
каштоўнасцю трэба разумець «створа-
ныя (пераўтвораныя) чалавекам або 
цесна звязаныя з яго дзейнасцю ма-
тэрыяльны аб’ект i нематэрыяльнае 
праяўленне творчасці чалавека, якія ма-
юць гістарычнае, мастацкае, навуковае 
або іншае значэнне» [3]. Паколькі ўсе 
воінскія пахаванні – гэта вынік дзейнасці 
чалавека па ўшанаванні памяці пра 
памерлых і ўвекавечанні гераічных і 
трагічных падзей айчыннай гісторыі, 
яны маюць вялікае гістарычнае зна-
чэнне (часам і мастацкае, калі гаворка 
ідзе пра аўтарскі твор манументальнай 
скульптуры), адыгрываюць важную ро-
лю ў выхаванні патрыятызму, таму ўсе 
яны, бясспрэчна, павінны быць аднесены 
ў адпаведнасці са згаданым азначэннем 
да культурных каштоўнасцей.

Акрамя таго, тыя воінскія пахаванні, 
якім нададзены статус гісторыка-куль-
турнай каштоўнасці згодна з падпунк-
там 2.1. артыкула 66 Кодэкса аб культу-
ры юрыдычна ўжо лічацца культурнымі 
каштоўнасцямі. Усе астатнія могуць трап-
ляць пад вызначэнне падпункта 2.4. гэта-
га ж артыкула, у адпаведнасці з якім да 
азначанай катэгорыі адносяцца таксама 
«iншыя культурныя каштоўнасцi» [3].

Тое ж самае мы назіраем і ў міжна-
родным праве. Згодна з азначэннем, да-
дзеным у Канвенцыі аб ахове сусветнай 
культурнай і прыроднай спадчыны (Па-
рыж, 1972), культурнымі каштоўнасцямі 
могуць лічыцца помнікі, у тым ліку творы 

манументальнай скульптуры, якія маюць 
значную ўніверсальную гістарычную, ма-
стацкую ці навуковую каштоўнасць [4]. 

Пад творы манументальнага ма-
стацтва (манументальнай скульптуры) 
у Рэспубліцы Беларусь трапляюць усе 
надмагільныя помнікі, у тым ліку прысве-
чаныя ўшанаванню важнай гістарычнай 
падзеі [5].

У савецкі перыяд воінскія пахаванні 
на заканадаўчым узроўні разам з 
іншымі аб’ектамі спадчыны таксама 
лічыліся «помнікамі культуры» (пазней 
«помнікамі гісторыі і культуры»), а гэта 
азначае, што ў айчынным праве de facto 
культурнымі каштоўнасцямі яны прызна-
юцца з сярэдзіны ХХ стагоддзя, але гэта 
не знайшло прамога замацавання ў Ко-
дэксе Рэспублікі Беларусь аб культуры. 

 
Двайны ўлік воінскіх 

пахаванняў: маральны  
і эканамічны аспект

Існуючая сістэма ўліку і аховы воінскіх 
пахаванняў, а таксама ўвекавечання 
памяці пра падзеі Вялікай Айчыннай вай-
ны склалася гістарычна. У прыватнасці, 
можна казаць пра тое, што ў гэтай 
сферы шырока задзейнічаны асоб-
ныя міністэрствы (абароны, культуры, 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі), а 
таксама мясцовыя органы ўлады. У не-
каторых выпадках сферы іх дзейнасці 
перасякаюцца і дубліруюцца. 

Асаблівае месца ў існуючай сістэме 
ўліку воінскіх пахаванняў адводзіцца 
структурам у складзе Міністэрства аба-
роны Рэспублікі Беларусь. Асноўным да-
кументам, які рэгламентуе гэтую сферу, 
з’яўляецца Указ Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь № 109 ад 24 сакавіка 2016 года 
«Об увековечении памяти о погибших 
при защите Отечества и сохранении па-
мяти о жертвах войн» [6]. Дзяржаўны ўлік 
воінскіх пахаванняў і магіл ахвяр вайны 
ўскладаецца на Міністэрства абароны і 
мясцовыя тэрытарыяльныя распарадчыя 
органы. У структуры Міністэрства абаро-
ны ўтворана спецыялізаванае ўпраўленне. 
У складзе Узброеных Сіл дзейнічае по-
шукавы батальён. Усе прынятыя на ўлік 
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воінскія пахаванні і пахаванні ахвяр вайны 
павінны быць улічаны, пашпартызаваны і 
ахоўвацца адпаведным чынам. Нягледзя-
чы на існуючыя часам на месцах праблемы 
з якасцю падрыхтоўкі пашпартоў, прыняц-
цем на ўлік раней не ўлічаных пахаванняў, 
гэта сістэма ўліку можа лічыцца найбольш 
адпрацаванай, якая не патрабуе дадатко-
вых фінансавых выдаткаў. 

Пытаннямі захавання асобных відаў 
помнікаў займаецца Міністэрства 
культуры Рэспублікі Беларусь, у кам-
петэнцыю якога ўваходзяць зберажэн-
не культурнай спадчыны, а таксама 
стварэнне твораў манументальнага i 
манументальна-дэкаратыўнага мастац-
тва, якія ўвекавечваюць памяць аб падзе-
ях і ўдзельніках Вялікай Айчыннай вайны. 
Адначасова частка воінскіх пахаванняў 
уключана ў Дзяржаўны спіс гісторыка-
культурных каштоўнасцей Рэспублікі 
Беларусь. Па стане на канец 2019 года 
ў Віцебскай вобласці з 1482 воінскіх 
пахаванняў статус гісторыка-культурнай 
каштоўнасці мелі 244 (з 259 існуючых у 
вобласці помнікаў гісторыі) [2, с. 149].

Як адбіралі воінскія пахаванні на 
месцах для надання статусу гісторыка-
культурных каштоўнасцей, сказаць 
цяжка. Можна выказаць версію, што ў 
першую чаргу мясцовыя ўлады ў пачат-
ку ХХІ стагоддзя ў новы Дзяржаўны спіс 
гісторыка-культурных каштоўнасцей 
прапаноўвалі найбольш значныя аб’екты. 
Пры гэтым не заўсёды прасочваецца 
паслядоўнасць у адборы. Напрыклад, у 
былым г. п. Баравуха (цяпер мікрараён 
Наваполацка) існавала тры пахаванні, на 
якіх былі ўсталяваны абсалютна адноль-
кавыя помнікі, характэрныя для гэтай 
часткі Віцебшчыны (два салдаты, адзін з 
якіх трымае вянок), затым гэтыя помнікі 
былі заменены. На месцы аднаго з іх ство-
раны мемарыял, на двух другіх з’явіліся 
аднатыпныя абеліскі. У выніку пры 
фарміраванні новага Дзяржаўнага спіса 
гісторыка-культурных каштоўнасцей ад-
но з двух апошніх пахаванняў атрымала 
статус аб’екта спадчыны, а другое, як і ме-
марыяльны комплекс, не было прапанава-
на для надання такога статусу. Прыкладаў 
па краіне можна знайсці шмат.

На сённяшні дзень мы маем наступ- 
ную карціну: па лініі Міністэрства аба-
роны ставіцца задача ўзяць на ўлік усе 
воінскія пахаванні, па лініі Міністэрства 
культуры частцы з іх па прапанове з 
месцаў быў нададзены статус гісторыка-
культурных каштоўнасцей, яны ахоў-
ваюцца згодна з заканадаўствам аб 
культуры. Пры гэтым такі двайны ўлік 
стварае сур’ёзныя праблемы: адна з іх 
маральная, другая эканамічная.

Маральная заключаецца ў тым, што 
на ўзроўні нарматыўна-прававых актаў 
мы падзялілі магілы герояў, якія загінулі 
за нашу свабоду, на дзве групы: звычай-
ныя воінскія пахаванні і тыя, якім на-
дадзены статус гісторыка-культурнай 
каштоўнасці. Было б зразумела, калі 
б статус надаваўся выключна вялікім 
мемарыяльным комплексам, знакавым 
аўтарскім творам, але на практыцы мы 
бачым дзясяткі звычайных пахаванняў, 
з тыпавымі помнікамі.

Усе салдаты-вызваліцелі – роўныя, 
і, магчыма, правільна было б помнікі 
ўраўнаваць, надаўшы статус гісторыка-
культурнай каштоўнасці ўсім воінскім 
пахаванням і магілам ахвяр войнаў, з 
чым наўрад ці пагодзяцца мясцовыя 
ўлады, таму што гэта пацягне дадатко-
выя фінансавыя выдаткі. 

Чаму надаць статус гісторыка-куль-
турнай каштоўнасці ўсім воінскім паха-
ванням эканамічна нявыгадна? Іх зна-
ходжанне ў Дзяржаўным спісе гісторыка-
культурных каштоўнасцей Рэспублікі 
Беларусь патрабуе дадатковых сродкаў 
на выраб пашпартоў, ахоўных дошак 
(нягледзячы на наяўнасць уліковага 
знака воінскага пахавання, гэта такса-
ма з’яўляецца абавязковым), вызначэн-
не ахоўных зон, што даволі затратна для 
мясцовых улад. З-за гэтага ўсе існуючыя 
патрабаванні заканадаўства на практы-
цы не заўсёды поўнасцю выконваюцца.

Акрамя таго, статус гісторыка-куль-
турнай каштоўнасці стварае цяжкасці і 
павялічвае кошт прац па рэканструкцыі 
воінскіх пахаванняў, правядзенні рамон-
ту і нанясенні новых імёнаў загінуўшых 
воінаў, выяўленых пры правядзенні по-
шукавай работы. Варта прывесці як пры-
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клад адзін з раёнаў Віцебскай вобласці, 
улады якога заключылі дагавор з атэ-
ставаным спецыялістам на навукова-
метадычнае кіраўніцтва работамі на 
гісторыка-культурных каштоўнасцях на 
2201,63 рубля. Пры гэтым самі работы 
абышліся амаль у тры разы танней! І гэта 
не адзінкавы прыклад.

Таму перад мясцовымі ўладамі часта 
паўстае складаны выбар: паспець асвоіць 
сродкі для правядзення рамонту на такіх 
аб’ектах, парушаючы заканадаўства 
і рызыкуючы быць прыцягнутымі да 
адміністрацыйнай адказнасці за пару-
шэнне парадку правядзення работ на 
гісторыка-культурных каштоўнасцях, 
ці дзейнічаць у адпаведнасці з зака-
надаўствам, але не паспець асвоіць 
сродкі і прывесці помнік у належны стан 
да святочнай даты. І гэта ўсё пераважна 
на тых аб’ектах, якія не маюць вялікай 
мастацкай вартасці, а ў першую чаргу 
маюць гістарычнае значэнне. 

Пытанне пра мэтазгоднасць двайнога 
ўліку не аднойчы ўздымалася на раённым 
і абласным узроўні. Тут важна зрабіць 
агаворку, што не паўсюль яно стаіць вос-
тра. У Віцебскай вобласці ёсць раёны, у 
якіх прыклады двайнога ўліку адзінкавыя 
(Чашніцкі раён – 1 пахаванне, Талачын- 
скі – 2, Глыбоцкі – 3). Але ў большасці 
раёнаў іх лік ідзе на дзясяткі. У Полацкім 
раёне колькасць двойчы ўлі чаных воінскіх 
пахаванняў дасягае 38.  

Гістарычныя перадумовы 
двайнога ўліку

Адпаведная сістэма работы з воінскімі 
пахаваннямі сфарміравалася яшчэ ў 
Савецкім Саюзе, але раней не мела вы-
шэйзгаданых праблем. Яны ўзніклі ў 
постсавецкі час. 

Само пытанне пра захаванне памяці 
пра Вялікую Айчынную вайну стала 
актуальным адразу пасля завяршэння 
баявых дзеянняў. На беларускай зямлі 
знаходзіліся тысячы пахаванняў, для 
прывядзення іх у належны выгляд неаб-
ходна было закласці прававы фундамент 
і выпрацаваць сістэму захавання гэтых 
аб’ектаў.

3 ліпеня 1945 года быў прыняты За-
кон Беларускай ССР «Об ознаменовании 
Победы и увековечении памяти воинов 
Красной Армии и партизан, погибших в 
борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками в период Великой Отечествен-
ной войны Советского Союза». У ім за-
мацаваны наступныя нормы: «День 
3 июля ежегодно проводить как всена-
родный праздник Победы и освобожде-
ния бе лорусского народа от немецко-
фашистских захватчиков. Установить 
памятник Победы в столице Белорусской 
ССР – городе Минске… Установить па-
мятники на могилах воинов Красной 
Армии и партизан, погибших в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в 
период Великой Отечественной войны 
Советского Союза» [7, с. 96].

18 лютага 1946 года Савет Народ-
ных Камісараў СССР прыняў пастанову 
№ 405-1650 «О взятии на учет воинских 
захоронений, о благоустройстве и сохра-
нении братских могил и захоронений 
бойцов и командиров Красной Армии, 
партизан и партизанок Великой Отече-
ственной войны». У пастанове ваенным 
аддзелам камітэтаў партыі, мясцовым 
Саветам прадпісвалася да 1 чэрвеня 
1946 года ўзяць на ўлік усе наяўныя 
воінскія пахаванні і прыняць меры па іх 
добраўпарадкаванні. Асноўныя выдаткі 
клаліся на плечы мясцовых Саветаў.  
Так быў закладзены ўлік, які вядзецца 
цяпер па лініі Міністэрства абароны. 
Паступова з’яўляліся новыя нарматыўна-
прававыя акты, ствараўся тэрміналагічны 
апарат [8].

Адначасова ў 1950 годзе былі закла-
дзены асновы ўліку помнікаў культуры 
і фарміравання пасляваеннага спіса 
помнікаў. Першы з якіх быў зацверджа-
ны пастановай Савета Міністраў БССР 
ад 19 снежня 1950 года № 1629, у які 
ўключана сем помнікаў агульнасаюз-
нага значэння і 27 рэспубліканскага, 
звязаных з Вялікай Айчыннай вайной. 
Пастановай Савета Міністраў БССР ад 
26 жніўня 1957 года № 538 гэты спіс 
быў істотна дапоўнены. Затым пачалі 
з’яўляцца спісы помнікаў рэгіянальнага 
значэння [7, с. 120–128, 148–161].
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Тым самым воінскія пахаванні так-
сама ўлічваліся і ахоўваліся ў рам-
ках заканадаўства ў сферы культуры. 
З 1978 года ў БССР гэта сфера ўрэгулявана 
ў рамках Закона «Об охране и использо-
вании памятников истории и культуры». 
Помнікамі гісторыі прызнаваліся воінскія 
пахаванні і брацкія магілы, творы ма-
нументальнага мастацтва, звязаныя з 
ушанаваннем падзей Вялікай Айчыннай 
вайны, месца размяшчэння партызанскіх 
і падпольных груп, баёў і г. д. Разам з імі 
ахоўваліся і іншыя помнікі, напрыклад 
дзяржаўным дзеячам, дзеячам культуры 
і інш. Найбольш поўны спіс улічаных 
помнікаў, а таксама прапанаваных для 
ўліку і аховы быў апублікаваны ў шмат-
томным выданні (па абласцях) пад на-
звай «Збор помнікаў гісторыі і культуры 
Беларусі» [9]. 

Такім чынам, у пасляваенныя гады 
ў Савецкім Саюзе і БССР у прыватнасці 
праводзілася значная работа, накіраваная 
на захаванне памяці пра Вялікую Ай-
чынную вайну, якая ажыццяўлялася 
адначасова рознымі міністэрствамі, але 
гэта не выклікала істотных праблем з-за 
асаблівасцей заканадаўства.

У постсавецкі час ва ўліку воінскіх 
пахаванняў рознымі ведамствамі ад-
быліся істотныя змены. Новая сістэма 
аховы аб’ектаў спадчыны істотна 
адрознівалася ад той, што існавала ў БССР 
і СССР. У прыватнасці, у 1992 годзе Закон 
«Об охране историко-культурного насле-
дия» і яго наступныя рэдакцыі пад уплы-
вам сусветнага досведу істотна змянілі 
падыход да вядзення Дзяржаўнага спіса 
гісторыка-культурных каштоўнасцей, 
якія прыйшлі на змену помнікам 
гісторыі і культуры [10]. Асноўны ак-
цэнт рабіўся не на помнікі (у шырокім 
разуменні гэтага тэрміна), а на аб’екты 
спадчыны, якія валодаюць адметнымі 
навуковымі, гістарычнымі, мастацкімі 
ці дакументальнымі вартасцямі. Гэта 
ж знайшло адлюстраванне і ў Кодэксе 
Рэспублікі Беларусь аб культуры [3].

Да фарміравання новага Дзяржаўнага 
спіса працягваў дзейнічаць стары савецкі, 
які складаўся з дзвюх частак (помнікі 
рэгіянальнага і рэспубліканскага значэн-

ня). Аднак у адпаведнасці з пастановай 
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 
19 верасня 2001 года № 1383 аблвыкан-
камам і Мінскаму гарвыканкаму было 
рэкамендавана да 1 студзеня 2002 года 
скасаваць усе рашэнні аб зацвярджэнні 
спісаў помнікаў гісторыі і культуры мяс-
цовага значэння. Пастановай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 1 ве-
расня 2003 года № 1141 быў адменены 
савецкі спіс помнікаў гісторыі і культуры 
рэспубліканскага значэння. Пры гэтым 
многія воінскія пахаванні, якія раней былі 
помнікамі гісторыі і ахоўваліся як аб’ект 
культурнай спадчыны, такі статус пры 
фарміраванні новага Дзяржаўнага спіса 
страцілі. Адначасова былі ўведзены новыя 
патрабаванні да пытанняў аховы і збера-
жэння аб’ектаў спадчыны, што істотна 
змяніла сітуацыю і паступова абумовіла 
з’яўленне праблемы двайнога ўліку.

Чаму можна гаварыць  
пра магчымасць трайнога ўліку?

На дадзены момант, калі воінскае 
пахаванне ўлічана згодна з Указам Прэ-
зідэнта Рэспублікі Беларусь «Об увеко-
вечении памяти о погибших при за-
щите Отечества и сохранении памяти 
о жертвах войн» і яму нададзены ста-
тус гісторыка-культурнай каштоўнасці, 
існуе магчымасць атрымаць яшчэ статус 
гісторыка-мемарыяльнага месца паха-
вання. У такім разе варта весці гаворку 
пра трайны ўлік. 

Так атрымалася, таму што ў адпа-
веднасці з Законам Рэспублікі Беларусь 
ад 12 лiстапада 2001 года «О погребении 
и похоронном деле» і пастановай Са-
вета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад  
18 жніўня 2015 года № 699 «Об утвер-
ждении Положения о порядке и усло-
виях присвоения статуса исто рико-ме-
мориального места погребения» па лініі 
Міністэрства жыллёва-каму нальнай 
гаспадаркі воін скім пахаван ням мо-
жа быць прысвоены статус гісто рыка-
мемарыяльных месцаў пахаванняў [11].

Гэта норма да студзеня 2019 года не 
працавала, таму што такі статус можа 
быць нададзены толькі тым аб’ектам, 
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якія юрыдычна з’яўляюцца месцамі 
пахавання (могілкамі). У дачыненні 
да большасці воінскіх пахаванняў і 
старадаўніх канфесіянальных і нацыя-
нальных могілак такія рашэнні часцей за 
ўсё не прымаліся. Не маючы статусу «мес-
ца пахавання», юрыдычна яны не могуць 
стаць і «гісторыка-мемарыяльным мес-
цам пахавання». Таму гэтая пастанова 
можа быць эфектыўна рэалізавана на 
практыцы толькі пры ўмове ўнясення 
змяненняў у дзеючае заканадаўства.

Пры гэтым варта ўлічваць і існуючую 
практыку, тым больш што рашэннем 
Магілёўскага аблвыканкама ад 21 сту-
дзеня 2019 года пахаванню воінаў атра-
да спецыяльнага прызначэння «Слаўны» 
па патрабаванні органаў пракуратуры 
ўпершыню ў краіне быў пры своены 
статус гісторыка-мемарыяльнага месца 
пахавання [12]. Тым самым была за-
кладзена практыка правапрымянення. 
Але наколькі яна апраўдана? 

Альтэрнатыўнай формай аховы і 
ўліку ўсіх воінскіх пахаванняў можа 
стаць наданне ім статусу гісторыка-
мемарыяльнага месца пахавання. 
У гэтым пытанні таксама неабходна 
ўдасканаленне заканадаўства шляхам 
унясення дапаўненняў у пастанову Са-
вета Міністраў Рэспублікі Беларусь 
№ 699 і іншыя нарматыўна-прававыя 
акты. У прыватнасці, неабходна ўнесці 
папраўкі ў Закон «О погребении и похо-
ронном деле», якія дазволілі б прысвой-
ваць статус гісторыка-мемарыяльнага 
месца пахавання не толькі могілкам 
цалкам, але і іх структурным часткам, 
уключаючы асобныя пахаванні. Таму 
што няма падстаў з-за аднаго брацка-
га пахавання ці індывідуальнай магілы 
вайскоўца пашыраць статус на могілкі 
цалкам [2, с. 152].

Наданне статусу гісторыка-мема-
рыяльнага месца пахавання можа стаць 
пры ўмовах удакладнення заканадаўства 
альтэрнатывай статусу гісторыка-
культурнай каштоўнасці. Пры гэтым не 
будзе патрэбы ў значных выдатках на іх 
утрыманне, у прыватнасці на распрацоўку 
зон аховы, устаноўку ахоўнай дошкі, 
навукова-метадычнае суправаджэнне 

пры правядзенні работ на аб’екце. Гэта 
значна больш танная альтэрнатыва, якая 
дазваляе распаўсюдзіць адпаведны статус 
на ўсе воінскія пахаванні і пахаванні ах-
вяр войнаў.

Але гэта, здаецца, таксама немэтазгод-
на, таму што ўсё роўна вядзе да двайнога 
ўліку і дадае працы спецыялістам на мес-
цах. Больш мэтазгодна выкарыстоўваць 
нормы пра гісторыка-мемарыяльныя 
месцы пахавання ў адносінах да старых 
могілак, унікальных і рэдкіх надмагільных 
помнікаў, якія захаваліся да нашага часу 
і маюць пэўнае гістарычнае ці мастацкае 
значэнне.

Шляхі вырашэння  
існуючых супярэчнасцей 

З мэтай мінімізацыі падвойнага 
(трайнога) уліку, на наш погляд, неаб-
ходна ўзяць за аснову адзін з існуючых 
уліковых спісаў. Найбольш дакладным і 
поўным бачыцца ўлік воінскіх пахаванняў 
мясцовымі ўладамі і ваенкаматамі ў 
адпаведнасці з Палажэннем, зацверджа-
ным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь «Об увековечении памяти о погиб-
ших при защите Отечества и сохранении 
памяти о жертвах войн».

Пры гэтым неабходна з Дзяржаўнага 
спіса гісторыка-культурных каштоў-
насцей Рэспублікі Беларусь выклю-
чыць амаль усе воінскія пахаванні. Гэта 
істотна спросціць сітуацыю на месцах. 
У Дзяржаўным спісе трэба пакінуць 
толькі мемарыяльныя комплексы і най-
больш знакавыя воінскія пахаванні, на 
якіх устаноўлены аўтарскія творы ма-
нументальнага мастацтва, альбо тыя, 
што размешчаны на месцы найбольш 
значных ваенных аперацый і ўяўляюць 
сабой цэласны архітэктурны ком-
плекс, і г. д. У Віцебскай вобласці такімі 
аб’ектамі могуць стаць мемарыяльны 
комплекс «Прарыў», мемарыяльны ком-
плекс «Рыленкі», воінскае пахаванне ў 
в. Узрэчча Бешанковіцкага раёна, у якім 
захоўваюцца парэшткі васьмі Герояў 
Савецкага Саюза, і шэраг іншых падоб-
ных аб’ектаў. У агульнай масе помнікаў 
гісторыі ў Дзяржаўным спісе гісторыка-
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культурных каштоўнасцей такія аб’екты 
не будуць перасягаць 5–7 %. 

Варта звярнуць увагу і на той факт:  
большасць змешчаных у Дзяржаўным 
спісе гісторыка-культурных каштоў насцей 
воінскіх пахаванняў перыяду Вялікай Ай-
чыннай вайны на сённяшні дзень цал-
кам не адпавядаюць крытэрыям, што 
прад’яўляюцца да гісторыка-культурных 
каштоўнасцей (артыкул 92 Кодэкса 
Рэспублікі Беларусь аб культуры) [3]. 

На наш погляд, ва ўмовах пастаяннай і 
пільнай увагі з боку мясцовых органаў ула-
ды і грамадскасці да воінскіх пахаванняў, 
іх уліку па лініі Міністэрства абароны, 
наяўнасці пашпартоў вызначанай фор-
мы, адміністрацыйнай і крымінальнай 
адказнасці за супрацьпраўныя дзеянні 
ў дачыненні да такіх аб’ектаў няма 
неабходнасці ў двайным іх уліку.

Разам з тым для іх выключэння з 
Дзяржаўнага спіса неабходна ўнясенне 
змяненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь 
аб культуры, што дазволіла б вызначыць 
прававую аснову для гэтага, якая цяпер 
адсутнічае. Адначасова можна было б 
удакладніць прававы статус воінскіх 
пахаванняў і пахаванняў ахвяр войнаў 
шляхам канстатацыі таго факта, што яны 
з’яўляюцца культурнымі каштоўнасцямі. 
Прычым зрабіць гэта проста: шляхам 
уключэння асобнага падпункта ў пералік 
культурных каштоўнасцей (пункт 2 ар-
тыкула 66 Кодэкса Рэспублікі Беларусь 
аб культуры). Калі гэта будзе зробле-
на, воінскія пахаванні па сваім юры-
дычным статусе будуць прыраўнаваны 
да гісторыка-культурных каштоў-
насцей і не ўзнікне ніякіх пытанняў 
адносна магчымасці іх выключэння з 
Дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных 
каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Тым 
самым мы перастанем дзяліць воінаў-
вызваліцеляў на катэгорыі.

Вялікая Айчынная вайна – знакавы 
перыяд айчыннай гісторыі. Ушанаван-
не памяці пераможцаў і ахвяр гэтага 
самага жудаснага ваеннага канфлікту 
мае вялікае выхаваўчае значэнне. Таму 
ў савецкі час такая значная ўвага нада-
валася зберажэнню воінскіх пахаванняў. 
Але ў выніку фарміравання новага 

заканадаўства ў гэтай сферы ўзніклі не-
каторыя супярэчнасці. Удасканаленне 
заканадаўства дапаможа зберагчы для 
нашчадкаў ваенную спадчыну, а так-
сама дасць магчымасць забяспечыць 
эканомію фінансавых і людскіх рэсурсаў, 
якія могуць быць больш эфектыўна вы-
карыстаны ў гэтай сферы.
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