
«Агульная спадчына Еўропы складаецца з усіх 
форм культурнай спадчыны ў Еўропе, якія 
разам складаюць агульную крыніцу памяці, 
разумення, самабытнасці, еднасці і творчасці, 
а таксама з ідэалаў, прынцыпаў і каштоўнасцей, 
якія нарадзіліся з назапашанага вопыту, дзяку
ючы прагрэсу і канфліктам мінулага, і спрыя
юць развіццю мірнага і стабільнага грамадства, 
заснаванага на павазе правоў чалавека, 
дэмакратыі і верхавенстве закона».

Рамачная канвенцыя Савета Еўропы аб значэнні 
культурнай спадчыны для грамадства. Фаро, 
27 кастрычніка 2005 г.

Вадзяны млын. Орша

1. Аўгустоўскі канал

2. Пажарнае дэпо

3. Вежа
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Адна з самых значных культурных падзей у Еўропе — Дні 
Еўрапейскай спадчыны, што традыцыйна адбываюцца што-
год у верасні. Шырокамаштабная акцыя праходзіць на 
тэрыторыі краін, якія ратыфікавалі Еўрапейскую культурную 
канвенцыю Савета Еўропы (1954).

Пачатак гэтай традыцыі быў пакладзены ў 1984 г., калі па 
ініцыятыве Францыі праводзіліся Дні адкрытага наведвання 
гістарычных помнікаў, якія звычайна маладаступныя для 
шырокай публікі. Паступова з цягам часу да гэтага мера-
прыемства далучыліся такія еўрапейскія краіны, як Швецыя, 
Нідэрланды, Бельгія і інш. У 1991 г. Савет Еўропы пры пад-
трымцы Еўрапейскага саюза афіцыйна абвясціў аб штогадо-
вым правядзенні Дзён Еўрапейскай спадчыны. У 1993 г. 
Беларусь далучылася да Еўрапейскай культурнай канвенцыі 
і з таго часу прымае актыўны ўдзел у святкаванні Дзён 
Еўрапейскай спадчыны.

Кожны год краіны — члены Еўрапейскай культурнай 
канвенцыі распрацоўваюць уласныя тэмы, якія ахопліваюць 
шырокі спектр пытанняў гісторыка-культурнай спадчыны 
асобна ўзятай дзяржавы, аднак усе выбраныя тэмы маюць 
агульны дэвіз: «Еўропа — наша агульная спадчына», які ўзнік 
у 1999 г. Тым самым унікальнасць і самабытнасць культур-
най спадчыны кожнага народа дэманструюцца ў кантэксце 
агульнаеўрапейскай культурнай прасторы.

Тэма Дзён Еўрапейскай спадчыны Беларусі ў 2015 г. — «Пра-
мысловая спадчына».

+ + +

«Вытворчасць разам з рэлігіяй, філасофіяй, гандлем і сацы
яльнай гісторыяй з’яўляецца адной з асноў жыцця».

Эйсебіа Касашэлес, прэзідэнт Міжнароднага камітэта па 
індустрыяльнай спадчыне
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«Еўрапейская прамысловая 
спад чына, уключаючы як матэры
яльныя яе кампаненты, так 
і нематэрыяльныя, з’яўляецца 
адным з найважнейшых элемен
таў, якія вызначаюць нашу агуль
ную самабытнасць, паколькі 
менавіта яна адлю строўвае бага
тае гістарычнае ўзаемадзеянне 
паміж асобнымі краінамі з дапа
могай перадачы навыкаў і вопыту, 
тэхналогій і працэсаў».

Рэзалюцыя 1924 (2013) «Прамы-
словая спадчына ў Еўропе» 
(дак. 13134), Парламенцкая 
Асамблея Савета Еўропы, Страс-
бург, 8 сакавіка 2013 г.

1. Лямус. Гродна

2. Вятрак. в. Строчыцы

3, 6. Мост. Бярэзіно

4. Вятрак. Клецкі р-н

5. Вежа. Гродна

7. Вятрак. в. Ляды, Жлобінскі р-н

8. Вадзяны млын. Гальшаны

9. Вежа. Гродна



Індустрыяльная спадчына — гэта 
неад’емная частка агульнай культурнай 
спадчыны, якая звязана з сацыяльна-
эканамічнай, вытворчай і навукова-тэхнічнай 
дзейнасцю чалавека. Індустрыяльная спадчына 
ўключае архітэктуру і канструкцыі гістарычных прамысло-
вых будынкаў і збудаванняў, іх вытворчае абсталяванне, узоры 
прадукцыі і вытворчыя тэхналогіі. Гэта прадукт дзейнасці 
індустрыяльнай і даіндустрыяльнай фаз развіцця грамадства, і ён 
забяспечвае пераемнасць гісторыка-культурнага тыпу. У апошнія 
дзесяцігоддзі пытанні захавання індустрыяльнай спадчыны набылі 
ў свеце вялікую значнасць і актуальнасць. Рухаючымі сіламі гэтых 
працэсаў сталі імклівыя змены ў сферы вытворчасці, калі грамад-
ства ў розных краінах пераходзіць ад індустрыяльнай да 

Узмацняецца цікавасць да выкарыстання 
індустры яльнай спадчыны ў адукацый-
ных і турысцкіх мэтах.

+ + +

постіндустрыяльнай стадыі, прамысловыя прадпрыемствы 
закрываюць, і паўстае пытанне, што рабіць далей з іх 
будынкамі і абсталяваннем. Адбываецца працэс гуманізацыі 
грамадскай свядомасці, узрастае цікавасць грамадства да 
гісторыі і культуры, у тым ліку індустрыяльнай, прычым не 
толькі рэгіянальнай або нацыянальнай, але і сусветнай. 
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1. Музей чыгункі. Баранавічы

2. Піўны завод «Аліварыя». Мінск

3. Чыгуначны вакзал. Слонім

4. Фабрыка. Бераставіца

5. Электрастанцыя. Мар’іна Горка

6, 8, 10. Прамысловы парк. Лоуэлл (ЗША)

7. Вадзяны млын. Орша

9. Папера-прадзільная фабрыка Шцігліца. 
Санкт-Пецярбург (Расія)
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Цікавасць да індустрыяльнай спадчыны зара-
дзілася ў Англіі і Францыі ў 1960-х гг. Яна вылілася 
ў шырокі грамадскі рух і сістэматычную навукова-
даследчую дзейнасць пасля шэрага разбурэнняў 
каштоўных гістарычных пабудоў эпохі прамы-
словай рэвалюцыі. Захаванне і выкарыстанне 
аб’ек таў індустрыяльнай спадчыны дапамагае 
лепш спасцігаць свет, у якім мы жывём.

Аб’екты індустрыяльнай спадчыны прыцягваюць 
шмат турыстаў. Сёння існуе мноства прыкладаў 
рэнавацыі старых індустрыяльных аб’ектаў, якія 
знайшлі эканамічную будучыню праз інду-
стрыяльны турызм. Гэта адроджаны комплекс 
Арсенала ў Венецыі, знакамітыя докі ў Лондане 
і Ліверпулі, шматфункцыянальны грамадска-жылы 
комплекс «Сімерынг» у газгольдэраў Вены, гале-
рэя сучаснага мастацтва «Тэйт-Мадэрн» у старой 
электрастанцыі насупраць сабора Святога Паўла 
ў Лондане.

Амерыканцы называюць свае праекты па заха-
ванню і перапрафіляванню індустрыяльных 
помнікаў «калідорамі спадчыны». У 1974 г. кангрэс 

ЗША зацвердзіў рашэнне Нацыянальнай службы паркаў аб стварэнні першага 
амерыканскага прамысловага парку ў г. Лоуэлл. На рэалізацыю праекта 
спратрэбілася 20 гадоў. Усе старыя будынкі тэкстыльнага цэнтра штата, уключа-
ючы вытворчыя цэхі, былі адноўлены: адны збудаванні аддадзены пад офісы ці 
кампаніі праграмнага забеспячэння, другія — пад музей тэкстыльнай 
прамысловасці і адукацыйны цэнтр прамысловай гісторыі. Мясцовыя прамыслоўцы 
сумеснымі намаганнямі ачысцілі і добраўпарадкавалі ўсю гідрасістэму, шлюзы 
і набярэжныя горада. Зараз лодочныя прагулкі — адзін з найбольш папулярных 
маршрутаў па тэрыторыі прамысловага парку.

У цэнтры Шатландыі рэалізуецца праект музеефікацыі ўнікальнай прыроднай 
тэрыторыі і некалькіх гарадоў у графстве Ланарк. Новае аблічча Нью-Ланарк 
атрымаў пад эгідай ЮНЕСКА. Атэлі размешчаны ў фабрычных будынках. У былых 
складскіх памяшканнях знаходзяцца сувенірныя крамы, рэстараны, выставачныя 
залы, класы музыкі, жывапісу і дзіцячага выхавання. Гадавы прыбытак праекта 
вылічаецца сотнямі мільёнаў фунтаў стэрлінгаў.

У Нямеччыне культурнымі цэнтрамі сталі занядбаныя металургічныя заводы 
ў Дуйсбургу, вугальная шахта ў Эсэне ператварылася ў офіснае памяшканне. 
З часам Спіс сусветнай спадчыны папоўнілі саляныя шахты Вялічкі ў Польшчы, 
каралеўскія саляварні ў Францыі, у Швецыі — металургічны цэнтр Берслаген, 
а ў Францыі — знакаміты музей Орсэ, адкрыты ў будынку былога вакзала.

Крытэрыямі эфектыўнасці праектаў па пера-
прафіляванню прамысловых аб’ектаў становяцца іх 
экалагічная чысціня і камерцыйная прывабнасць. Для 
аптымізацыі выдаткаў індустрыяльныя помнікі і прыле-
глыя тэрыторыі зараз аб’ядноўваюцца ў сетку музейна-
ландшафтных паркаў. У Іспаніі такім стаў Музей навукі 
і тэхнікі, створаны ў прасторы былой тэкстыльнай 
фабрыкі ў Тэрасе (Каталонія), у Германіі — праект 
рэнавацыі Румельсбургскай бухты.
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1. Галерэя сучаснага мастацтва 
«Тэйт-Мадэрн» у старой 
электрастанцыі. Лондан (Англія)

2. Прамысловы парк. Лоуэлл 
(ЗША)

3. Металургічны цэнтр Берслаген 
(Швецыя)

4. Музей навукі і тэхнікі ў будынку 
тэкстыльнай фабрыкі. Тэрасе 
(Іспанія, Каталонія)



У Расіі, у Ніжнім Тагіле, дзякуючы энтузіязму грамадскасці 
на базе старога металургічнага камбіната ў студзені 1989 г. 
створаны ўнікальны музей-запаведнік. Яго асновай 
паслужылі металургічныя цэхі завода імя Куйбышава, пасту-
повы вывад з эксплуатацыі якіх пачаўся ў 1960-х гг.. 
Металургічны завод быў пабудаваны ў гады першых 
пяцігодак на месцы старога Дзямідаўскага чугунаплавільнага 
і жалезавытворчага завода, запушчанага яшчэ ў 1725 г. Кан-
чаткова завод спынены ў 1987 г. У 1992 г. пад музей была 
перададзена частка тэрыторыі завода з інфраструктурай 
і навакольнай гістарычнай зонай. Так быў створаны музейны 
комплекс плошчай каля 30 га. У цяперашні час музей-завод 

мае шэсць экспазіцый, якія адлюстроўваюць асноўныя этапы металургічнай 
вытворчасці (доменны, пракатны і мартэнаўскі цэхі, энергетычная гаспадарка, 
абсталяванне механічнай апрацоўкі металу і ліцейнай справы). На тэрыторыі 
завода арганізаваныя выстаўкі рухомага саставу і завадской тэхнікі XIX — 
XX стст.

Першы ў Расіі музей-завод з’яўляецца ўнікальным помнікам горназаводскага 
мінулага. У абліччы завода прысутнічаюць элементы XVIII — пачатку XX ст. Так, 
захавалася вадзяная турбіна, зробленая ў 1892 г., якая прыводзіла ў рух пра-
катны стан, вадзяныя лары. Захаваўся корпус доменнага цэха пачатку XIX ст. 
Маставы кран 1892 г. знаходзіцца да гэтага часу ў працоўным стане. На 
выстаўцы завадской тэхнікі дэманструюцца ўзоры абсталявання 1920—
1930-х гг., а таксама бярвёны з лістоўніцы, якія адносяцца да моманту 
будаўніцтва плаціны і завода (былі паднятыя з глыбіні пры рэканструкцыі 

плаціны ў 1992 г.).

У Пецярбургу з 1970-х гг. пачалася рэканструкцыя старога прамыс-
ловага комплексу — камбіната імя С. М. Кірава. Падчас 

рэканструкцыі высветлілася, што комплекс масіўных 
будынкаў з чырвонай цэглы з вежамі і завадскімі 

трубамі, які так уражваў уяўленне, належаў барону 
Шцігліцу, знакамітаму фінансісту, 

прамыслоўцу і мецэнату. З таго часу лёс 
комплексу знаходзіцца ў сферы 

клопатаў аховы культурнай 
спадчыны.

Аб’екты былых газавых заводаў у Польшчы адыгры-
ваюць зусім новую ролю ў сучасным культурным 
кантэксце. Добрым прыкладам з’яўляецца цагляны 
корпус тэлескапічнага газгольдэра другой паловы 
XIX ст. у Таруні. У 1989—1994 гг. ён быў прыстаса-
ваны пад планетарый, і сёння гэта самы сучасны 
і адзін з найбуйнейшых аб’ектаў падобнага тыпу 
ў краіне. Нямала былых заводаў захавалася да 
нашага часу з поўным тэхнічным абсталяваннем 
(Мендзыгожэ ў Ніжняй Сілезіі або ў Шчміглі, Мейска 
Гурка ў Вялікай Польшчы). Намаганнямі энтузіястаў 
прыведзены ў парадак славутасці, звязаныя 
з былымі заводамі ва Уроцлаве, Варшаве, Пачкове, 
Дзерженеве і Познані. Некаторыя комплексы цал-
кам або часткова атрымалі статус музеяў тэхнікі.

Музей газазабеспячэння ў Варшаве размешчаны ў найбольш цікавых з пункту гледжання гісторыі 
архітэктуры і тэхнікі будынках аддзялення вымяральнай апаратуры і кампрэсарнай (1886—1887) газавага 
завода на Волі, у якіх да сённяшняга дня знаходзяцца арыгінальныя прамысловыя прылады тэхналагічнай 
лініі вытворчасці газу з каменнага вугалю.

Адначасова з адкрыццём Музея газазабеспячэння ў Варшаве былі арганізавалі выстаўка «Узнікненне 
і развіццё газавай прамысловасці», а таксама экспазіцыя газавых прылад канца XIX — пачатку XX ст. З гэтага 
моманту Музей газазабеспячэння стаў месцам пастаяннай музейнай экспазіцыі, выставак, сустрэч 
і экскурсій індустрыяльнага турызму. Комплекс збудаванняў газавага завода з’яўляецца адным з найбуй-
нейшых і добра захаваных аб’ектаў прамысло-
вай архітэктуры XIX — XX стст. у Варшаве. 
Старадаўні прамысловы комплекс, характэрны 
для культурнага пейзажу сталіцы, яго 
ўрбаністычная канцэпцыя разам з гістарычнымі 
аб’ектамі ўключаны ў рэестр гістарычных 
помнікаў.
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1. Музей-завод горназаводскай 
прамысловасці. Тагіл (Расія) 

2. Папера-прадзільная фабрыка Шцігліца. 
Санкт-Пецярбург (Расія)

3–4. Комплекс збудаванняў газавага завода. 
Варшава (Польшча)



У Беларусі аб’екты індустрыяльнай спадчыны, якія ахоўваюцца 
дзяржавай, часцей за ўсё знаходзяцца ў гарадах. Такім прыкла-
дам у Мінску з’яўляецца тэрыторыя старого прамысловага раёна 
«Ляхаўка», размешчаная ў лукавіне ракі Свіслач, на вул. Перша-
майскай. Тут размясціліся прадпрыемствы «Крышталь», 
«Кастрычніцкай рэвалюцыі», дражджавы завод, забудова якіх 
мае выяўлены прамысловы характар, а самі яны з’яўляюцца 
носьбітамі гістарычнай памяці гараджан.

Комплексная індустрыяльная забудова па вул. 
Кастрычнацкай. Мінск

1. Гарбарны завод

2. Станкабудаўнычы завод

3–4. Завод «Крыстал
1

2

3



У Беларусі засталося шмат цікавых вытворчых 
аб’ектаў, сярод якіх: чыгуначны вакзал у Брэсце 
(1886), вакзал у Бабруйску (1900), пажарныя дэпо 
ў Мінску (1885), Баранавічах (1930), першыя 
электрастанцыі ў Мінску (1894), Віцебску (1897), 
запалкавая фабрыка Гальперына у Пінску (1892), 
цукровы завод у в. Парэчча Пінскага р-на (1860), 
комплекс будынкаў папяровай фабрыкі 
ў Добрушы (1870), комплекс будынкаў піваварнага 
завода (1874—1912) у Лідзе, піваварны завод 
«Багемія» ў Мінску (1890-я гг.), шпалерная 
фабрыка Шыфмановіча ў Мінску (1892), Аўгу-
стоўскі канал і інш.

Прыклады прыстасавання будынкаў пра-
мысловай архітэктуры ёсць у Оршы. 

Тут у будынку вадзянога млына размешчаны краязнаўчы музей. У Брас-
лаве стары млын пасля рэканструкцыі стаў Домам рамёстваў. 

А паравы млын у Засла’і не толькі захаваны як пабудова, але 
і ўтрымлівае сваё аўтэнтычнае абсталяванне. На розныя 
святы, якія ладзяцца ў Засла’і, раз-пораз ён працуе і ўсе 
зацікаўленыя магуць пабачыць працэс памолу зерня ад 

пачатку да завяршэння…

Варта звярнуць увагу на вытворчыя будынкі, пабудаваныя ў маёнт-
ках і сядзібах, якія захаваліся ў пасёлках і мястэчках (Беразіно, 
Лынтупы, Вярховічы, Талачын, Альба, Сынкавічы, Савейкі, 
Вялікая Ліпа і інш.). Гэтыя будынкі былых бровараў, 
лямусаў, іншых прамысловых и гаспадарчых збу-
даванняў — прыклады прамысловай архітэк-
туры Бела русі канца ХІХ — пачатку ХХ ст., 
якія знаходзяцца ў прывабных для 
адпачынку і турызму месцах, 
што дазваляе разглядаць іх 
як перспек тыўныя 
аб’екты для рэна-
вацыі.
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Такім чынам, у сусветнай практыцы захавання 
індустрыяльнай спадчыны вяршэнствуюць два 
падыходы: поўнае прыпыненне працы прадпры-
емства і пераўтварэнне яго ў музей-помнік 
(часам з часткавым функцыянаваннем) 
і перапрафіля ванне аб’екта з наданнем яму 
новых функцый.

1. Першая гарадская электрастанцыя. 
Мінск

2. Піўны завод «Аліварыя». Мінск

3. Чыгуначны вакзал. Бабруйск

4–5. Папяровая фабрыка. Добруш

Унутраная прастора  
станка бу даўнічага завода  
па вул. Кастрыч нацкай. Мінск



Творы тэхнічнай культуры дапамогуць чалавеку знайсці 
сябе ў свеце бесперапынных перамен, зразумець 
своеасаблівыя генетычныя коды нашай цывілізацыі. 
Адзначым таксама, што старыя будынкі або абсталя-
ванне могуць быць карысныя для адукацыі, развіцця 
прадпрымальніцтва і ў сваёй новай ролі па-ранейшаму 
служыць чалавеку. Сёння становіцца відавочным, што 
любая дзейнасць чалавека ў сферы тэхнікі і тэхналогіі 
спараджае доўгачасовыя наступствы, звычайна неча-
каныя. Таму варта прыглядзецца да знакаў мінулага, 
уключыць іх у рытм сучаснага жыцця і прыслухацца да 
паслання, якое нясе ў сабе спадчына тэхнічнай куль-
туры.

Спадчына індустрыяльнай эпохі цэніцца перш за ўсё 
як дакументальны доказ экстраардынарнасці гэтага 
перыяду чалавечай гісторыі. Захаванне, вывучэнне 

і прэзентацыя індустрыяльнай спадчыны дапамагае 
зразумець індустрыялізацыю як адзін з най-

больш значных перыядаў у гісторыі кожнай 
краіны.

Аўгустоўскі канал. Першая 
палова XIX ст. Гарадзенская 

вобласць
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