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ПА МЯЦЬ ПРА СВА Я КОЎ 
І ЛЮ БОЎ ДА БЕ ЛА РУ СІ

Роз ных уз рос таў, з му зыч най 

аду ка цы яй і без яе най леп шыя 

ўдзель ні кі кон кур су з усіх кут коў 

кра і ны ад ноль ка ва пра фе сій на пе-

рад алі праз сло вы і эмо цыі ат мас-

фе ру ча соў ва ен на га лі ха лец ця і 

лю боў да род най зям лі.

— На шы з ва мі спра вы, учын кі, 

твор часць да юць лю дзям маг чы-

масць вяр нуц ца ў тыя тра гіч ныя 

і ад на ча со ва ге ра іч ныя дні. Яшчэ 

раз на га даць гіс то рыю, а тым, хто 

яе не ве даў, пад ка заць, што трэ-

ба вяр нуц ца, азір нуц ца, зра біць 

пэў ныя вы сно вы. Усе вы сва ёй 

твор час цю ро бі це вя лі кую спра-

ву, — ад зна чыў, уз на га родж ва ю-

чы пе ра мож цаў, пал коў нік Ле а-

нід КА СІН СКІ, па моч нік мі ніст ра 

аба ро ны па ідэа ла гіч най ра бо це 

ва Уз брое ных Сі лах.

Абі ра лі най леп шых у ча ты рох 

на мі на цы ях, у кож най з якіх вы-

зна чы лі па тры пры за выя мес цы. 

Пе ра мож ца мі ста лі так са ма тры 

лаў рэ а ты спе цы яль най прэ міі і ўла-

даль нік гран-пры фес ты ва лю.

— Кан кур сан таў ацэнь ва лі за 

вы ка наў чае май стэр ства, па да чу 

ну ма ру, ар тыс тызм, паў на ту рас-

крыц ця тэ мы, пры мер ка ва най да 

75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, — 

рас ка заў пал коў нік Мі ка лай 

ЖЛО БІЧ, на чаль нік ад дзе ла са-

цы я куль тур най дзей нас ці Мі ніс-

тэр ства аба ро ны. — Фес ты валь 

ка рыс та ец ца ўсё боль шай па пу-

ляр нас цю. Кан кур сан ты не прос та 

спя ва юць пра вай ну, а ро бяць гэ та 

з ра зу мен нем, з па мяц цю пра сва-

я коў, якіх ша ну юць у іх сем' ях.

АД ПА ЧЫ ВАЦЬ 
НА РА БО ЦЕ ДУ ШОЙ

Амаль у кож на га з вы сту поў-

цаў нех та з род ных удзель ні чаў у 

Вя лі кай Ай чын най вай не. На прык-

лад, дзя ду ля стар ша га лей тэ нан-

та Алі ны ЧЫ ЖО ВАЙ, стар ша га 

па моч ні ка на чаль ні ка шта ба па 

кад рах і стра я вой час ці 197-га 

асоб на га ба таль ё на 72-га гвар-

дзей ска га аб' яд на на га ву чэб на-

га цэнт ра (АВЦ), ве тэ ран вай ны, 

га на ро вы жы хар Сма лен ска. А ба-

бу ля Ган ны ДЗЯМ КО, на чаль ні ка 

лаз ні ўзво да ма тэ ры яль на га за-

бес пя чэн ня 495-га асоб на га ба-

таль ё на 72-га АВЦ у вай ну пар ты-

за ні ла. Абедз ве ар тыст кі ра зам з 

ра да вы мі Іль ёй БУС ЛАМ і Аляк-

се ем ДА ВЫ ДА ВЫМ — удзель ні кі 

ан самб ля 72-га АВЦ. Яны за ня лі 

дру гое мес ца ў на мі на цыі «Ва каль-

ныя гру пы і ан самб лі».

У твор чай су по лцы, што на кон-

кур се вы ка на ла пес ню «А до світ кі 

тут ці хія», лі та раль на за ты дзень 

да вы ступ лен ня Алі на Чы жо ва за-

мя ні ла ад ну з ар тыс так.

— Нам усім прос та па да ба ец ца 

спя ваць, — кажа Ган на Дзям ко. — 

І хоць шмат хат ніх спраў, у мя не 

трое дзя цей, мы зна хо дзім час ад-

па чыць ду шой на ра бо це.

— Па спе цы яль нас ці я ды ры-

жор і ар тыст хо ра, на стаў нік му-

зы кі, — ка жа Ілья Бу сел, адзі ны 

ўдзель нік ан самб ля з му зыч най 

аду ка цы яй. — Та му з за да валь-

нен нем ска рыс таў ся маг чы мас цю 

па ка заць свае здоль нас ці. І пас ля 

служ бы пра цяг ну вы сту паць.

Яшчэ адзін удзель нік ка лек ты-

ву 72-га АВЦ Аляк сей Да вы даў да 

служ бы за хап ляў ся тан ца мі. У ма-

гі лёў скім пра фе сій ным лі цэі па чаў 

спя ваць. Ка жа, у ар мію ішоў ужо 

з жа дан нем пра цяг ваць там гэ ты 

за ня так.

ПА ТРЫ Я ТЫЗМ 
І ТВОР ЧАСЦЬ

Для мно гіх вы ка наў цаў сё лет-

нія ўзна га ро ды бы лі жа да най пры-
ступ кай на твор чай лес ві цы іх ва-
ен най служ бы.

Юлія Ця рэш ка, пе ра мож ца на-
мі на цыі «Вы ка наў цы ар мей скай 
пес ні», пры зна ец ца, што, рых-

ту ю чы ся да кон кур су, час та не 

маг ла стры маць слёз, па куль вы-

кон ва ла пес ню «Зва ны Ха ты ні». 

Спя ваць яна па ча ла з ран ня га 

дзя цін ства:

— У ча ты ры га ды ма ма да ла 

мне мік ра фон і ска за ла «спя вай». 

Я скон чы ла му зыч ную шко лу, па-

сту пі ла ў авія цый ны ўні вер сі тэт, і 

пес ня ста ла хо бі, а ін жы не рыя — 

пра фе сі яй. Упер шы ню ўдзель ні ча-

ла яшчэ ў ХІV фес ты ва лі. За дзе-

вяць на ступ ных га доў я ўдзель ні-

ча ла ў кон кур се яшчэ пяць ра зоў, 

і сё лет няе вы ступ лен не на рэш це 

ста ла пе ра мож ным. Да гэ туль не 

ма гу па ве рыць, бо вель мі доў га 

іш ла да пе ра мо гі.

Мі ка лай НА ВУ МЕН КАЎ, ра-

да вы, кур сант 4-га кур са авія-

цый на га фа куль тэ та Ва ен най 

ака дэ міі, за няў дру гое мес ца ў 

на мі на цыі «Аў та ры-вы ка наў цы» за 

ўлас ны твор «Ма лая Ра дзі ма».

— Па чаў пі саць пес ні ў 2015-м, 

ка лі мы пра хо дзі лі курс ма ла до га 

бай ца. Мя не на тхні ла на гэ та ра-

ман ты ка ва ен най служ бы і лю боў 

да не ба. На пер шым, дру гім кур се 

ўдзель ні чаў у кон кур се ў скла дзе 

ан самб ляў. На трэ цім — вы сту паў 

прос та як удзель нік га ла-кан цэр та. 

І вось на рэш це з улас най соль най 

кам па зі цы яй за няў пры за вое мес-

ца, — рас каз вае хло пец.

У на мі на цыі «Вы ка наў цы ва-

ен на-па тры я тыч най пес ні» пер-

шую прэ мію атры ма ла Па лі на 

БАДЗЕЕ ВА, хор май стар Ва ен-

най ака дэ міі з пес няй «Пры знан-

не». У тво ры дзяў чы на вы ка за ла 

лю боў да Бе ла ру сі:

— Та кі прэ стыж ны кон курс, 

як «Зор ка», — гэ та для мя не но-

вая пры ступ ка. Я ву чу слу жа чых і 

ўдзель ні чаю ў кан цэр тах. А на цыя-

наль ны строй і бе ла рус кая пес ня 

за ста юц ца по руч са мной.

Як ка жуць ар га ні за та ры кон-

кур су, у ім мо гуць удзель ні чаць 

усе ах вот ныя, а сам фес ты валь 

па вы шае па тры я тыч ны на строй, 

пад трым лі вае імк нен не ма ла дых 

лю дзей іс ці ў ар мію, аба ра няць Ай-

чы ну, і вя до ма, дае маг чы масць 

па ка заць свой та лент.

Тэ ле вер сію га ла- кан цэр та мож-

на бу дзе ўба чыць 3 лі пе ня на тэ ле-

ка на ле «Бе ла русь 3».

Іры на СІ ДА РОК, фота аўтара.

ВА ЕН НА-ПА ТРЫ Я ТЫЧ НАЕ СУ ЗОР'Е
«Звяз да» па бы ва ла на фес ты ва лі ар мей скай пес ні

«Як дзе ці ў по лы мі кры ча лі, і да гэ туль не змоўк іх крык», спя ва ла 

Юлія ЦЯ РЭШ КА, ін жы нер-тэх но лаг з 558-га Авія цый на га ра монт-

на га за во да... «І па на мкі на ва дзе, быц цам бе лыя гар ла чы кі», 

пра цяг ва ла Мі хай лі на СВЯ СЮК, школьніца з Мікашэвіч, за спі-

най якой на эк ра не міль га це лі кад ры з па да рва на га ка раб ля, на 

якім эва ку я ва лі ся вы ха ван цы дзі ця ча га сад ка... «Трэ ба ве рыць, 

лю біць, жыць па праў дзе», за клі ка лі ар тыс ты з 72-га гвар дзей-

ска га аб' яд на на га ву чэб на га цэнт ра... «Гэ та ўсё маё род нае, гэ-

та тое, што не ад няць», у пес ні рас каз ва ла Са фія РУС ТА МА ВА, 

школь ні ца з Брэс та... Пра жа хі вай ны і ка та ван ні во ра гаў, лю боў 

да Бе ла ру сі і пры га жосць род на га краю спя ва лі пе ра мож цы 

ХХІІ тэ ле ві зій на га фес ты ва лю ар мей скай пес ні «Зор ка». Шчы-

расць, пры га жосць і на тхняль ная моц іх вы ка нан ня пра бі ра лі да 

дры жы каў, да слёз...
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У На цы я наль ным ар хі ве пра-

цуе ўні каль ная вы стаў ка — 
ра зам з да ку мен та мі, якія 
свед чаць пра ўве ка ве чан не 
па мя ці сал дат, што за гі ну лі ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най вай-
ны, на віт ры ны вы стаў ле ны 
ар хеа ла гіч ныя зна ход кі 52-га 
асоб на га спе цы я лі за ва на га 

по шу ка ва га ба таль ё на. 

Ад на з са мых не ве ра год ных 

зна хо дак — пляш ка з ва дой, на-

бра най у 1941 го дзе. 

Яна бы ла зной дзе на ў 

Ма гі лёў скай воб лас ці 

на мес цы гі бе лі сал-

дат.

Так са ма на вы-

стаў цы «Пом ніць 

сэр ца, не за бу дзе 

ні ко лі...» мож на ўба-

чыць зброю, уз на га-

ро ды, ме даль ё ны і 

за піс кі са звест ка мі 

аб бай цах, пры ват-

ныя рэ чы: мыль ні цу, 

ніт кі, за пал кі, ігол кі. 

Апош нія ча сам зна хо-

дзяць у ме даль ё нах. 

На ту раль на, та кія 

«сюр пры зы» зу сім не ра ду юць по-

шу ка ві каў, якія імк нуц ца вяр нуць 

як ма га больш проз ві шчаў удзель-

ні каў Дру гой су свет най вай ны. 

Але на ра каць на тых, хто за гі нуў 

і не па кі нуў у ме даль ё не пра ся бе 

звес так, не вы па дае: у га ды вай-

ны не ка то рыя бай цы лі чы лі, што 

за поў не ныя ан ке ты ў ме дальё-

нах — дрэн ная пры кме та.

На асоб най віт ры не — прад ме-

ты, якія бы лі зной дзе ны ў ня мец кіх 

сал дат: ліх та рык, пярс цён кі, зуб-

ныя шчот кі, адэ ка лон, крэм Nіvеа 

і са ма роб ны та ліс ман — сар дэч-

ка з над пі сам «Сма ленск 1943» 

і пад вес кай-ку ляй, які ад нак не 

пры нёс ула даль ні ку ўда чы.

Як па ве да міў вя ду чы спе цы я-

ліст упраў лен ня па ўве ка ве чан-

ні па мя ці аба рон цаў Ай чы ны і 

ах вяр вой наў Уз бро е ных Сіл 

Бе ла ру сі Аляк сандр ЛУ ГІН, сё-

ле та 52-і асоб ны спе цы я лі за ва ны 

по шу ка вы ба таль ён 

пра вя дзе да сле да-
ван ні на 96 аб' ек тах 
у 47 ра ё нах Бе ла ру-
сі. Між ін шым, но вы 
се зон «сал да та мі па-
мя ці», так на зы ва юць 
по шу ка вы ба таль ён, 
быў ад кры ты ўжо 

15 кра са ві ка, і за гэ ты 

час уда ло ся пад няць 

рэшт кі больш чым 

ты ся чы ах вяр вай ны і 

124 ва ен на слу жа чых. 

Па да ку мен тах, укла-

ды шах у ме даль ё нах 

ад ноў ле на не каль кі 

ім ёнаў сал дат.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

У се рыі «100 вер-

шаў» вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та-

ра ту ра» — но вая 
кні га: збор нік 
паэ тыч ных тво-
раў, пры све ча-
ных тэ ме Вя лі-
кай Ай чын най 
вай ны.

Са праўд най ан-
та ло гі яй бо лю, дра-
ма тыч ных па дзей, 
па мя ці пра ге ра іч-
нае і тра гіч нае мі ну-

лае мож на сме ла на зваць збор нік 

«Па мя ці веч ны агонь» (укла даль-

нік — зна ка мі ты су час ны па эт 

Вік тар Шніп). Сто тво раў, якія 

ўвай шлі ў кні гу, — ад люст ра ван-

не ду мак, бо лю, па мкнен няў, якія 

кі ра ва лі свя до мас цю, сар дэч ны мі 

пе ра жы ван ня мі на ро да Бе ла ру сі, 

на шых дзя доў і пра дзе даў. «Мы 

ха дзіць ву чы лі ся, ка лі/ На гра ні цы 

ро ты за ляг лі./ Ад цям на ша ле ла 

да цям на/ Ку ля мі і бом ба мі вай на./ 

Нас не пес ціў ка лы хан кай час./ 

За бі ва лі і па лі лі нас», — чы та ем 

у вер шы лаў рэ а та Дзяр жаў най 

прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула-

дзі мі ра Ка рыз ны «Мы ро дам з 

вай ны». Уся Бе ла русь, уся на ша 

Ай чы на — ро дам з Вя лі кай Ай-

чын най...

У кні зе — вер шы, 

якія мож на лі чыць 

го на рам бе ла рус кай 

паэ зіі: «У стоп та ным 

жы це» Мі ко лы Сурна-

чо ва, «Сла неч нік з 

пра бі тай га ла вой» 

Ана то ля Вя лю гі на, 

«Ба ла да аб ча ты рох 

за лож ні ках» Ар ка дзя 

Ку ля шо ва, «Трас ця-

нец» Ула дзі міра Ка-

рат ке ві ча, «Ба ла да 

пра мі нё раў» Ге на дзя 

Бу раў кі на, «Баць-

ку» і «Пар ты зан скі ўрок» Ры го ра 

Ба ра ду лі на... Вы дат на, што кні га 

вый шла да Дня Вя лі кай Пе ра мо гі. 

Не су мнен на, яе вар та ўзяць у ру-

кі ўсім, хто ру піц ца пра вы ха ван не 

ў мо ла дзі, пад лет каў па важ лі вых 

уяў лен няў пра ге ра іч нае мі ну лае 

на шай кра і ны, пра лёс Бе ла ру сі як 

апло ту мі ра люб ства і сцвяр джэн ня 

ідэа лаў да бры ні, спра вяд лі вас ці.

Ілюст ра цы я мі да кні гі «Па мя-

ці веч ны агонь» слу жаць кар ці ны 

мас та коў Іва на Ахрэм чы ка, Ле а ні-

да Ду да рэн кі, Мі ка лая Ка за ке ві ча, 

Аль гер да Ма лі шэў ска га, Ар ле на 

Каш ку рэ ві ча, ін шых твор цаў, якія 

на ма ля ва лі, вы кла лі свой мас тац кі 

парт рэт Бе ла ру сі ў пе ры яд Вя лі кай 

Ай чын най вай ны.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

«МЫ РО ДАМ 
З ВАЙ НЫ...»

«Сал да та мі па мя ці» 
зной дзе на ва да 

з 1941 го да


