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Што год у дру гую ня дзе лю мая ў 

Бе ла ру сі ад зна ча ец ца Дзень Дзяр-

жаў на га гер ба і Дзяр жаў на га сця га. 

«Звяз да» са бра ла ці ка вей шыя фак ты 

з гіс то рыі сім во лі кі кра і ны за апош-

нія сто га доў.

 У са вец кі час Бе ла русь мя ня ла сцяг 

пяць ра зоў. У Кан сты ту цыі за 1919 год ён 

апіс ваў ся як «па лот ні шча чыр во на га (ала га) 

ко ле ру, у ле вым кут ку яко га — ля дрэў ка, 

звер ху раз ме шча ны за ла тыя лі та ры ССРБ 

або над піс: Са вец кая Са цы я ліс тыч ная Рэс-

пуб лі ка Бе ла ру сі». Праз во сем га доў аб рэ-

ві я ту ра змя ні ла ся на БССР. Яшчэ праз дзе-

сяць — над лі та ра мі з'я ві лі ся за ла ты серп і 

мо лат, а так са ма чыр во ная пя ці кан цо вая 

зор ка, аб рам ле ная за ла той па ла сой. Та ды 

лі та ры бы лі адзі ным ад роз нен нем бе ла рус-

ка га сця га ад укра ін ска га ці ра сій ска га. Ка лі 

ў 1945-м тры на зва ныя кра і ны апы ну лі ся ся-

род кра ін — за сна валь ніц ААН, гэ та вы клі ка-

ла пэў ныя ня зруч нас ці. Рас пра цоў ку но ва га 

сця га з ад люст ра ван нем «на цы я наль ных 

асаб лі вас цей» да ру чы лі Ака дэ міі на вук. Так 

у 1951 го дзе з'я ві ла ся ха рак тэр нае чыр во-

на-зя лё нае па лот ні шча з бе ла-чыр во ным 

ар на мен там збо ку. Ад па пя рэд ня га ва ры-

ян та па кі ну лі за ла тыя серп, мо лат і зо рач-

ку ў ле вым кут ку. Аў тар — мас так Мі ха іл 

Іва на віч Гу сеў. Апош нія зме ны за кра ну лі 

сім вал БССР у 1981-м: но вая Кан сты ту цыя 

за цвер дзі ла ад сут насць са вец кай ат ры бу-

ты кі на ад ва рот ным ба ку сця га.

 Ці ка ва, што ар на мент на сцяг тра піў з 

рэ аль на га руч ні ка. Яго на па чат ку ХХ ста-

год дзя вы шы ла звы чай ная ся лян ка з-пад 

Сян на Мат ро на Мар ке віч. Ужо пас ля вай ны 

брат жан чы ны Мі ха іл Ка цэр уз на ча ліў сек-

тар фальк ло ру і эт на гра фіі ў Ака дэ міі на вук. 

Ка лі рых та ваў ся пра ект но ва га дзярж сім-

ва ла, ён ад шу каў эс кі зы вы шы вак сяст ры. 

Асаб лі ва яму пры гля нуў ся ўзор з га вар кой 

наз вай «Узы хо дзя чае сон ца», які пас ля і 

стаў вя до мы на ўвесь свет дзя ку ю чы бе ла-

рус ка му сця гу.

 Сем ра зоў мя няў ся бе ла рус кі герб за 

са вец кі пе ры яд. Са мы пер шы быў амаль 

ідэн тыч ны гер бу РСФСР: за ла тыя серп і 

мо лат на чыр во ным фо не ў пром нях сон ца, 

якія аб рам ляў вя нок з ка лас коў і над пі саў. 

З уз нік нен нем Літ Бел на іс ну ю чы герб на-

нес лі но вую наз ву кра і ны. Але ўжо праз год 

вяр ну лі ся да па пя рэд ня га ва ры ян та.

На хва лі бе ла ру сі за цыі ў 1924-м сім ва лу 

вы ра шы лі да даць на цы я наль на га ка ла ры ту. 

«Звяз да» пі са ла аб пра вя дзен ні кон кур су 

на са мы леп шы пра ект дзяр жаў на га гер ба. 

Ад аў та раў ча ка лі ары гі наль нас ці, але на 

рас пра цоў ку да лі менш за два тыд ні! У вы-

ні ку пе ра маг ла ра бо та пе да го га Ві цеб ска га 

мас тац ка га тэх ні ку ма Ва лян ці на Вол ка ва 

(зван не на род на га мас та ка БССР ён атры-

мае толь кі праз 20 га доў, і не за герб, а за 

зна ка мі тае па лат но «Мінск. 3 лі пе ня 1944 

го да»). Но вы дзяр жаў ны герб за хоў ваў са-

вец кія сім ва лы ў цэнт ры на фо не со неч ных 

пром няў, ад нак з ле ва га бо ку ад іх ка ла-

сі ла ся жы та і квіт не ла ка ню шы на, а спра-

ва — зе ля не ла ду бо вае ліс це. У 1938 го дзе 

апош няе за мя ні лі на ка лас кі і «скры нач кі з 

іль ня ным на сен нем». «Рас пус ціў ся» гер ба-

вы лён толь кі ў 1958-м.

 На ша му гер бу бы лі ўлас ці выя не толь кі 

ба га тыя мас тац кія, але і моў ныя зме ны. Па-

вод ле Кан сты ту цыі БССР 1919 го да над пі сы 

(наз ва БССР і ло зунг «Пра ле та рыі ўсіх кра ін, 

яд най це ся!») бы лі вы ка на ныя на рус кай мо-

ве. З 1920-га да 1938 го да да да ва лі ся пе ра-

кла ды на бе ла рус кай, лі тоў скай, поль скай і 

ідыш, але по тым апош нія тры знік лі.

 Бе ла русь — адзі ная з бы лых са вец кіх 

рэс пуб лік, якая ўзя ла за асно ву дзяр жаў ных 

сім ва лаў герб і сцяг са вец ка га пе ры я ду. Ад-

нак гэ та ад бы ло ся не ад ра зу пас ля рас па ду 

СССР. Пер шыя ча ты ры га ды не за леж нас ці 

прай шлі пад бе ла-чыр во на-бе лым сця гам і 

«Па го няй», што вы клі ка ла пэў ныя ня зруч-

нас ці. Герб су па даў з лі тоў скім, і хоць іх «Ві-

ціс» пэў ным чы нам змя ніў ся, бе лыя кон ні кі 

на чыр во ным фо не ўсё ад но бы лі быц цам 

«бра ты-двай ня ты». Апроч та го, цень на «но-

вую» сім во лі ку кі да лі па дзеі Вя лі кай Ай чын-

най вай ны: пад час аку па цыі яе ак тыў на вы-

ка рыс тоў ва лі ка ла ба ра цы я ніс ты.

Су час ны ва ры янт дзяр жаў най сім во лі кі 

быў пры ня ты на ўсе на род ным рэ фе рэн ду ме 

ў 1995 го дзе і да пра цоў ваў ся ў 2012-м.

 Пло шча Дзяр жаў на га сця га з'яў ля ец ца 

са май ма ла дой і са май вя лі кай у бе ла рус кай 

ста лі цы. На скры жа ван ні пра спек та Пе ра-

мож цаў і ву лі цы Ар лоў скай ста іць 70-мет-

ро вая стэ ла-флагш ток. Па лот ні шча зроб ле-

на з во да не пра ні каль на га і ўстой лі ва га да 

со неч ных пром няў ма тэ ры я лу і прак тыч на 

заў сё ды раз вя ва ец ца. Мно гія па мыл ко ва 

мяр ку юць, што на пло шчы зна хо дзіц ца са-

мы вя лі кі сцяг Бе ла ру сі...

...На са мрэч ён за хоў ва ец ца ў Му зеі 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. Даў жы ня — 90 

мет раў, шы ры ня — 45, ва га — ка ля 300 кі ла-

гра маў. Каб раз гар нуць экс па нат, спат рэ бі-

ла ся тры сот ні ча ла век. Ра бі лі гэ та ад ной чы: 

12 ве рас ня 2015 го да на Каст рыч ніц кай пло-

шчы ў Мін ску.

 Эта ло ны дзяр жаў най сім во лі кі за хоў ва-

юц ца на 18-м па вер се На цы я наль най біб лі я тэ кі. 

Тры ва ры ян ты гер ба (чор на-бе лы, за ла ты і 

ка ля ро вы) і сцяг на па пя ро вых ліс тах фар ма ту 

А4. Яны ідэа льныя! Ме на ві та па іх ты ра жу юц-

ца ас тат нія вы явы па ўсёй кра і не.

Ган на КУ РАК.

Уся го на вы ста ўцы ка ля ста экс па-

на таў з роз ных кра ін і ста год дзяў. На-

прык лад, з Япо ніі, Швей ца рыі, Шве цыі, 

Гер ма ніі і ін шых. Ся род іх і два ў ад ным: 

лыж ка-ві дэ лец!

Збі раль нік — бы лы вы клад чык гіс то-

рыі. Ге надзь Ду бі нін мае ў сва ёй ка лек-

цыі роз ныя ра ры тэ ты. У пры ват нас ці, 

у му зеі дру гі па лі ку яго збор. У кан цы 

мі ну ла га го да тут прэ зен та ва лі вель мі 

ці ка вую вы стаў ку, пры све ча ную са пёр-

най рыд лёў цы.

Ка лек цы я нер рас ка заў, што ці ка вы 

экс па нат мож на ку піць не толь кі на ін-

тэр нэт-аў кцы ё нах, але і на рын ку...

Да рэ чы, ён упэў не ны, што та кія экс-

па на ты, як сал дац кія лыж кі і ін шае, 

толь кі на пер шы по гляд па раў наль на 

«дроб ныя» і для гіс то ры каў не ці ка выя. 

Вы ву ча ю чы іх, мож на мно гае зра зу-

мець пра вай ну. Між ін шым, па над пі-

сах на лыж ках мож на вы свет ліць, ка му 

яны на ле жа лі. Па іні цы я лах на по су дзе 

на ват мож на знай сці ін фар ма цыю, дзе 

ва я ваў ула даль нік, у якім пад раз дзя-

лен ні. Гэ та вель мі да рэ чы, ка лі ня ма 

ні я кіх ін шых да ку мен таў. Зда ра ла ся, 

так не раз ідэн ты фі ка ва лі ўла даль ні-

ка по су ду.

А на ват тое, з ча го зроб ле ны «ак-

се су а ры для тра пе зы», мо жа даць уяў-

лен не аб ста не ар міі, эка но мі цы кра і ны, 

якая ва юе, і на ват аб пра грэ се ў на ву-

цы. У пры ват нас ці, толь кі пры Пят ру І у 

ра сій скай ар міі ўвя лі нор мы хар ча ван-

ня. А, на прык лад, На па ле он Ба на парт 

па абя цаў за пла ціць 12 ты сяч фран каў 

та му, хто пры ду мае спо саб кан сер ва-

ван ня ежы. І гэ та зра біў Ні ка ля Фран-

суа Апер.

Ці ка ва, што сё ле та — 210-га до вы юбі-

лей кан сер ва ван ня як ме та ду за хоў ван ня 

ежы. Напа чат ку кан сер вы зна хо дзі лі ся ў 

бу тэль ках з тоў ста га шкла, вель мі па доб-

ных на та ру з-пад шам пан ска га. На па ле-

он да ра ваў вы на ход ні ку ты тул — «Зба-

ві цель ча ла вец тва». А вось кла січ ныя 

бля шан кі пры ду ма лі ў Анг ліі.

На па ле он ІІІ га на рыў ся ўні каль най 

лыж кай і ін шым по су дам, зроб ле ным 

з... алю мі нію. Ён вы ка рыс тоў ваў яго 

вы ключ на пад час ура чыс тых ме ра-

пры ем стваў. Так і бы ло: алю мі ній на 

ста ле — толь кі ў пер шых асоб Фран цыі, 

ба га це яў, па куль не пры ду ма лі, як ма-

са ва вы раб ляць з гэ та га лёг ка га ме та лу 

по суд для ар міі.

Толь кі ў дру гой па ло ве ХІХ ста год дзя 

пры ду ма лі пе ра соў ныя па ля выя кух ні. 

Та ды ж вай скоў цаў па ча лі за бяс печ-

ваць ка цял ка мі.

Вель мі здзіў ля юц ца на вед валь ні кі, 

ка лі ба чаць са вец кія шкля ныя пляш кі 

ва ен на га ча су. Ме та лу ў па чат ку Вя лі-

кай Ай чын най не ха па ла, вось і знай-

шлі прос ты спо саб ра біць ёміс тасць для 

вад ка сцяў. А тое, што та кія пляш кі маг-

лі раз біц ца, кам пен са ва ла лёг касць іх 

вы ра бу на лю бым за вод зе, дзе ро бяць 

по суд. Да рэ чы, і нем цы вы ка рыс тоў ва лі 

для ана ла гіч ных мэт шкло.

Між ін шым, ня рэд ка кра і ны-пра ціў-

ні цы не грэ ба ва лі ка пі ра ваць ка цял кі, 

лыж кі і ін шае.

Ды рэк тар му зея Іры на ШЫШ КО ВА 

ад зна чы ла, што вы стаў ка бу дзе пра ца-

ваць да кан ца чэр ве ня. Роз ныя крэ а тыў-

ныя экс па зі цыі і ме ра пры ем ствы бу дуць 

пра во дзіц ца і на да лей. У пры ват нас ці, 

ёсць ідэя па зна ё міць на вед валь ні каў з 

гіс то ры яй, ба дай, са май вя до май сал-

дац кай ежы — ту шон кі.

І без умоў на, бу дзе ці ка ва да ве дац-

ца пра тое, які ал ка голь вы да ва лі бай-

цам і ў якой коль кас ці. Пра фран та выя 

100 гра маў ве да юць усе. А вось пра 

дро бя зі, ба дай, — толь кі ве тэ ра ны ды 

гіс то ры кі...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Да таДа та

БІ ЛЕТ 
ЗА МЕСТ 

ВІ ЗЫ
Упер шы ню ін ша зем цы з бі ле та мі на фэст «Сла-

вян скі ба зар у Ві цеб ску» мо гуць пры ехаць у Бе-

ла русь без віз.

Пра ці ка вую на ві ну рас ка заў жур на ліс там кі раў нік 

ды рэк цыі фестывалю Глеб ЛА ПІЦ КІ. На яго дум ку, у 

пер шую чар гу гэ та бу дзе вель мі ці ка ва жы ха рам пры-

гра ніч ча ЕС. На прык лад, Лат віі, Літ вы, з які мі Ві цеб ская 

воб ласць мя жуе. У Пры бал ты цы бі ле ты куп ля юць у ан-

лайн-рэ жы ме за еў ра. Да рэ чы, мож на на быць бі ле ты 

на ўсе кан цэр ты.

Га лоў нае, па ра іў Глеб Ла піц кі, пра віль на за поў ніць 

ад па вед ную ін фар ма цыю пры па куп цы, каб не бы ло 

праб лем з па гра ніч най служ бай.

У ды рэк цыі са ма га вя до ма га фес ты ва лю на пра сто-

рах бы ло га СССР ад зна чы лі, што бі ле ты сё ле та куп ля-

юць больш ак тыў на, чым ле тась. Каб па вы сіць про даж 

оп там, вы ра шы лі сты му ля ваць бо ну са мі. На прык лад, 

пры па куп цы больш чым за 150 бі ле таў — 15 %-ная 

зніж ка. І гэ та прак тыч на на ўсе кан цэр ты. У тым лі ку і ў 

Лет нім ам фі тэ ат ры — на га лоў най сцэ ніч най пля цоў цы 

«Ба за ру».

XXVІІІ Між на род ны фес ты валь мас тац тваў «Сла вян-

скі ба зар у Ві цеб ску» сё ле та прой дзе з 8 да 17 лі пе ня. 

Цы ры мо нія га на ро ва га ад крыц ця ад бу дзец ца 11 лі пе-

ня, за крыц ця — 15-га. Як заў сё ды, гле да чоў ча ка юць 

шмат лі кія сюр пры зы.

На прык лад, каб фэст мож на бы ло ўба чыць бяс плат-

на, ста не больш прад стаў лен няў, кан цэр таў пад ад кры-

тым не бам. Сёлета такім месцам стане пло шча Пе ра мо-

гі. Да рэ чы, і ра ней яна не пус та ва ла на фестывалі, але 

сё ле та тут бу дзе цес на з-за ах вот ных па чуць і ўба чыць 

сва іх ку мі раў.

Што да ты чыц ца кан цэр таў ад крыц ця і за крыц ця 

«Сла вян ска га ба за ру», Глеб Ла піц кі ад зна чыў, што 

іх «на паў нен не» бу дзе прын цы по ва ад роз ні вац ца. 

Пер шы — больш «афі цый ны». Пад час яго шмат кам-

па зі цый бу дзе пры све ча на тэ мам ма лой ра дзі мы ў 

Бе ла ру сі, шлю бу, ся мей ным каш тоў нас цям і гэ так 

да лей.

А фі ніш ны кан цэрт адбудзецца з удзелам мност ва 

вы ка наў цаў, якія на бі ра ю ць па пу ляр насць. Пры гэ тым 

год на па дзе ляц ца май стэр ствам зор кі пер шай ве лі чы ні. 

У пры ват нас ці, спе цы яль ным гос цем ста не на род ная 

ар тыст ка СССР Са фія Ра та ру.

Як заў сё ды, у цэнт ры ўва гі да рос лы і дзі ця чы кон-

кур сы фес ты ва лю. Сё ле та ўпер шы ню тут вы сту пяць 

прад стаў ні кі КНР, Швей ца рыі, Вя лі ка бры та ніі, Ін дыі.

Ар га ні за та ры імк нуц ца, каб фес ты валь стаў за па тра-

ба ва ным людзь мі роз ных уз рос таў і му зыч ных ін та рэ-

саў. Та му на фэс це мож на бу дзе атры маць аса ло ду ад 

роз ных жан раў: ад шан со на да джа за. Сум на не бу дзе 

ні ко му, па абя ца лі ў ды рэк цыі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Вы стаў каВы стаў ка

І ШКЛЯ НЫЯ... АР МЕЙ СКІЯ ПЛЯШ КІ
Уні каль ную вы стаў ку «Сал дац кая ежа на фо не ста год дзяў» мож на ўба чыць 
у Ві цеб скім аб лас ным му зеі Ге роя Са вец ка га Са ю за М. П. Шмы ро ва

БОЛЬШ, ЧЫМ СІМ ВАЛ

На вы стаў цы «Сал дац кая ежа на фо не ста год дзяў».

Ка лек цы я нер Ге надзь ДУ БІ НІН збі рае ўсё тое, што звя за на з сал дац кай 

ежай: ад лы жак да ка цял коў і пля шак. Са мыя ра ры тэт ныя экс па на ты 

вы раб ле ны ў ХІХ ста год дзі. Экс па зі цыя ста ла цу доў ным па да рун кам 

на пя рэ дад ні свят ка ван ня Дня Пе ра мо гі і для ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын-

най. Яны мо гуць не толь кі ўба чыць, але і на ват па тры маць у ру ках тое, 

што вы ка рыс тоў ва лі для ежы пад час вай ны.


