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Фе е рыч ны, фан тас-

тыч ны, па-ся мей на му 

цёп лы — гэ ты фес ты-

валь амаль ад на год ка 

не за леж най Бе ла ру сі. 

На ле та «За ла то му шля-

ге ру» спаў ня ец ца роў на 

25 га доў.

Му зыч ны фо рум ство ра ны 

пры пад трым цы Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі і што год па чы на ец-

ца з яго він ша валь ных рад-

коў. Шмат цёп лых слоў бы ло 

ска за на і сё ле та са свя точ-

най сцэ ны мі ніст рам куль ту-

ры Бе ла ру сі Юры ем Бон да-

рам і гу бер на та рам воб лас ці 

Ле а ні дам Зай цам. Плё ну 

і на тхнен ня па жа даў на ад-

крыц ці свя та па сол Ра сіі ў 

Бе ла ру сі Дзміт рый Ме зен цаў. 

Пры та кой ма гут най пад трым-

цы фес ты валь прос та не мае 

шан цаў на знік нен не.

Маг чы ма, сё ле-

та бы ло кры ху ме ней 

гас цей і не та кі шы ро кі, 

як у мі ну лыя га ды, быў 

раз мах, але ж цеп лы-

ні і шчы рас ці ха пі ла на 

ўсіх. Вя лі кая за ла аб-

лас но га Па ла ца куль-

ту ры на больш чым 

ты ся чу мес цаў бы ла 

цал кам за поў не на на 

ўсіх «шля гер ных» кан-

цэр тах. Па за ко нах 

жан ру, ка лі кар ці на 

амаль за вер ша на, ка-

рыс на яшчэ раз па гля-

дзець на яе збо ку і да-

даць не каль кі апош ніх 

штры хоў. Гэ тыя штры-

хі-за ма лёў кі пад рых-

та ва ла ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды».

«Вой, а хто гэ та 

дзяў чын ка?» — Тац-

ця ну Бу ла на ву на ват 

ад ра зу не пры зна лі ў прэс-

цэнт ры. 50-га до вая ар тыст-

ка ў спар тыў ным кас цю ме 

хут чэй на гад ва ла пад лет ка, 

чым ста лую жан чы ну. Та кое 

ўра жан не, што яна амаль 

не змя ні ла ся з тых да лё кіх 

90-х, ка лі яе за сму ча нае «Не 

плач» спя ва ла амаль уся жа-

но чая част ка на сель ніц тва 

ўжо бы лой са вец кай кра і ны. 

Сён ня спя вач ка вель мі дэ-

ма кра тыч ная ў жыц ці — ка-

рыс та ец ца гра мад скім транс-

пар там, хо дзіць па кра мах 

без ахо вы: сцвяр джае, што 

мае дар пе ра ўва саб лен ня і 

здоль насць ра біц ца не пры-

кмет най. Сціп ла за ўва жае, 

што яе пес ні мож на лі чыць 

«за ла ты мі шля ге ра мі» толь-

кі ўмоў на, а са ма яна за ста-

ец ца пры хіль ні цай му зы кі 

80-х, у пры ват нас ці твор-

час ці Вя ча сла ва Да бры ні на. 

Бу ла на ва заў сё ды ба лю ча 

пе ра жы вае, ка лі пра яе пі-

шуць не га тыў ці ска жа юць 

яе сло вы, але ста віц ца да 

гэ та га муд ра: якая-ні я кая, а 

рэ кла ма. У аса біс тым жыц ці, 

ка жа спя вач ка, ра дас ці ма-

ла — ця пер, на прык лад, яна 

пе ра жы вае на ступ ствы дру-

го га раз во ду. Але гэ ты пра-

бел кам пен суе лю боў гле да-

чоў. Да рэ чы, яшчэ 15 га доў 

та му Тац ця не на кан цэр це 

па да ры лі ма лень кае ка ця ня, 

якое ста ла паў на вар тас ным 

чле нам сям'і і з'яў ля ец ца ім 

да гэ туль.

Са ліст гур та «Лю бэ» Мі-

ка лай Рас тар гу еў ад ра зу ж 

па пя рэ дзіў: пра хва ро бу і 

аса біс тае жыц цё рас каз-

ваць не бу дзе. За тое па-

ве ся ліў мі лым кур' ё зам са 

свай го твор ча га жыц ця. Не-

як «Лю бэ» па за пра шэн ні 

прэ зі дэн та Мал до вы 

Іга ра Да до на вы сту-

па ла на цэнт раль най 

пло шчы Кі шы нё ва. 

Ка лі за спя ва лі сваё 

зна ка мі тае «За те бя, 

до до ныш ка...», ледзь 

не асек лі ся — вунь, 

аказ ва ец ца, пра што 

пес ня, — міль га ну ла ў 

га ла ве. А са мы мі якас-

ны мі шля ге ра мі лі чыць 

тыя, якія бы лі зроб ле-

ны ў 1960-я: «Цу доў ная 

му зы ка. Ва ўсім све це 

та ды быў пад' ём. На ват 

пра ект «Ста рыя пес ні 

аб га лоў ным» па лю біў-

ся мно гім толь кі та му, 

што там быў якас ны 

пе сен ны ма тэ ры ял».

Бе ла рус кая поп-

фольк-гру па «Ляль кі 

Кар па рэйшн» яшчэ 

вель мі ма ла дая, каб 

га ва рыць пра свае шля ге ры. 

Зрэш ты, адзін ужо дак лад на 

ёсць — «Сэр ца бе ла ру са» на 

сло вы і му зы ку бе ла рус ка га 

кам па зі та ра Але га Жу ка ва. 

Квар тэт цёп ла пры ма юць у 

Пры бал ты цы і на ват блы та-

юць з «Сяб ра мі» — у зман 

увод зяць сты лі за ва ныя бе ла-

рус кія кас цю мы, мо ва і вет-

лі вае сло ва «сяб ры». Са ліст 

гру пы Мі кі та Ру бац кі пры га-

даў, як сё ле та ў Літ ве ад на 

«муд ра га ўзрос ту да ма» пас-

ля кан цэр та спы та ла ся: «Гэ-

та вы і ёсць той са мы пер шы 

склад «Сяб роў»?»

Су мес ныя ну ма ры — 

асаб лі васць сё лет ня га 

«шля ге ра». Так, мод ны — 

і хай вас не бян тэ жыць на-

ступ нае сло ва злу чэн не — 

бе ла рус кі анг ла моў ны ду эт 

«Ат лан ты ка» вы сту піў у 

су пра цоў ніц тве з Ке ві нам 

Мак Ко ем, са ліс там вя до ма га 

ня мец ка га дыс ка-гур та 90-х 

Bad Boys Blue, Іс куі Аба лян 

спе ла на па ру з Іга рам Са-

ру ха на вым, Са со Паў лі аш-

ві лі пра нік нё на вы сту піў з 

Інай Афа нась е вай. Ста рыя 

хі ты, як той ка заў, на но вы 

ма нер.

...Ка лісь ці фес ты валь 

ад кры ваў но выя ім ёны ў 

пра мым сэн се сло ва: тут 

пра хо дзіў кон курс ма ла дых 

вы ка наў цаў. На жаль, ця пер 

яго ня ма. Але но выя ім ёны ў 

афі шы — аба вяз ко вае пра ві-

ла. Адзін з тых, хто сё ле та 

звяр нуў на ся бе ўва гу, — 

джаз мен з Бра зі ліі Джо-

андр Сан тас. На «За ла ты 

шля гер» Джо андр пры ехаў 

ра зам са сва ёй рус кай жон-

кай Ка ця ры най. Тры га ды та-

му яны па зна ё мі лі ся ў Егіп це, 

дзе абод ва зна хо дзі лі ся па 

ра бо це: Ка ця ры на зай ма ец-

ца ту рыз мам, а Джо андр му-

зы кай — гэ та іх і зблі зі ла. Ця-

пер яны па да рож ні ча юць па 

джаз-фес ты ва лях і шу ка юць 

но выя тэ мы для на тхнен ня. 

Год та му па бы ва лі на ве ча-

ры джа за ў Мін ску і Джо андр 

вель мі спа да баў ся пуб лі цы. 

У Ма гі лё ве су жэн цы за ці ка-

ві лі ся па ла нэ зам Агін ска га. 

Маг чы ма, на ступ ным ра зам 

нас па ра ду юць аран жы роў-

ка мі бе ла рус кіх тво раў?

Не за быў ся «шля гер» і 

пра бы лых сва іх удзель ні-

каў, якія, на жаль, пай шлі з 

жыц ця. Ва лян ці на Тал ку но-

ва, Аляк сандр Ці ха но віч, Ігар 

Лу ча нок, Ва ле рый Аба дзін-

скі, Мус лім Ма га ма еў, Вік-

тар Ву я чыч, Іо сіф Каб зон... 

Іх фо та мож на бы ло ўба чыць 

на вы стаў цы, пад рых та ва най 

аб лас ным ін фар ма цый ным 

агенц твам «Ма гі лёў скія ве-

да мас ці». І як да ні на па мя-

ці — ві дэа рад аў та раў і вы ка-

наў цаў шля ге раў ХХ ста год-

дзя на вя лі кім эк ра не пад час 

га ла-кан цэр та.

Но вы мі кар ці на мі па поў-

ні ла ся мас тац кая ка лек цыя 

«За ла то га шля ге ра». На пра-

ця гу апош ніх не каль кіх га доў 

пад кі раў ніц твам бе ла рус ка га 

мас та ка і ке ра міс та Ана то ля 

Кон цу ба рэа лі зу ец ца не звы-

чай ны пра ект: май стар бя рэ 

ў ар тыс таў свое асаб лі вае ін-

тэр в'ю ў фар бах, або, як ён 

яшчэ гэ та на зы вае, му зыч ны 

аў то граф. Пра па нуе ар тыс там 

неш та на ма ля ваць са мім або 

за кон чыць ад ну з яго на рых-

то вак. Атрым лі ва ец ца ары гі-

наль на. Сё ле та Тац ця на Бу-

ла на ва со ней ка на ма ля ва ла, 

а Піт Джэй сан з «Прэм' ер-мі-

ніст ра» — джо ке ра. Джо андр 

Сан тас сім ва ліч на ўпі саў у бе-

ла рус кі пей заж паль мы і на-

зваў свой твор на бе ла рус ка-

бра зіль скі ма нер «Бе ла зіл».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ,

фо та аў та ра.

«ЗА ЛА ТЫ ШЛЯ ГЕР — 2019» 
СКА ЗАЎ «БЫ ВАЙ», АЛЕ АБЯ ЦАЎ ВЯР НУЦ ЦА
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КА ЛІ Ў НАС З'Я ВІ ЛІ СЯ СЛА ВЯ НЕ?
Як раз ві ва ла ся тэ ры то рыя Бе ла ру сі ў пе ры яд Вя лі ка га пе-

ра ся лен ня на ро даў, хто пры бы ваў на на шы зем лі, ад куль узя-

лі ся сла вя не, ці паў плы ва лі ві кін гі на фар мі ра ван не пер шых 

дзяр жаў ных сла вян скіх утва рэн няў — вось толь кі не ка то рыя 

тэ мы, што ці ка вяць бе ла рус кіх ву чо ных. Як рас ка за ла пад час 

ІV Між на род на га кан грэ са гіс то ры каў, пры све ча на га 90-год-

дзю Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, за гад чык сек та ра 

ар хеа ло гіі і ста ра жыт най гіс то рыі Бе ла ру сі, док тар гіс та-

рыч ных на вук, пра фе сар Воль га Ляў ко, ужо на за па ша ны 

пэў ны ма тэ ры ял, які да зва ляе не толь кі ста віць пы тан ні, але 

і да ваць на іх ад ка зы, на блі жац ца да су час на га ра зу мен ня 

тых да лё кіх гіс та рыч ных эпох і іх уза е ма су вя зі. За апош нія 

тры га ды да след чы ка мі зной дзе на ба га та ма тэ ры я лу, які не-

аб верж на свед чыць, што сла вян скі эт нас фар мі ра ваў ся і на 

тэ ры то рыі паўд нё ва-за ход няй Бе ла ру сі. Пры чым вы яў ле на 

да во лі мно га комп лек саў, а гэ та па каз вае, што рас ся лен не 

на сель ніц тва, якое мае сла вян скія ры сы, бы ло да стат ко ва 

ін тэн сіў нае...

Вы яў ле ны і сіс тэ ма ты за ва ны ра ней не вя до мыя пом ні кі 

сла вян скай гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны ў Дзяр жын скім 

ра ё не (комп лекс «Ва сі леў шчы на»). Сен са цый ны мі ста лі ад-

крыц ці Кар до на на Шу мі лін шчы не — гэ ты ўні каль ны для 

Ус ход няй Еў ро пы пом нік VІІІ—Х ста год дзяў на шля ху «з ва-

ра гаў у грэ кі», на 200 га доў ста рэй шы за шы ро ка вя до мае 

Гнёз да ва пад Сма лен скам.

У Жыт ка віц кім ра ё не ад кры тыя са мыя ста ра жыт ныя сла-

вян скія ма тэ ры я лы, якія да ту юц ца ІV ста год дзем на шай эры 

і свед чаць, што сла вя не з'я ві лі ся на тэ ры то рыі Бе ла ру сі на 

200 га доў ра ней, чым лі чы ла ся да гэ туль. Пра ве дзе ныя за 

апош нія два га ды да сле да ван ні на тэ ры то рыі ін шых ра ё наў 

па цвяр джа юць гэ та ад крыц цё.

Упер шы ню ў ай чын най гіс та рыч най на ву цы цал кам да-

сле да ва ны ўнут ра ная пля цоў ка і аба рон чыя ўма ца ван ні 

на га ра дзі шчы мі лаг рад скай куль ту ры ка ля вёс кі Воб чын 

Лю бан ска га ра ё на. На ар хеа ла гіч ным комп лек се Аса вец у 

Бе шан ко віц кім і Сен нен скім ра ё нах атры ма ны ўні каль ныя 

кас ця ныя і бурш ты на выя ар тэ фак ты. Важ ныя для ар хеа ла-

гіч най на ву кі ма тэ ры я лы зной дзе ны пад час рас ко пак ка ля 

вёс кі Бі ру лі ў Док шыц кім ра ё не і на ар хеа ла гіч ным комп лек се 

на ра цэ Мен ка (у Мін скім ра ё не).

ІНА ВА ЦЫІ Ў ПО ШУ КУ
За апош няе дзе ся ці год дзе су пра цоў ні ка мі Ін сты ту та гіс-

то рыі ўве дзе ны ў на ву ко вы аба рот сот ні ра ней не вя до мых 

да ку мен таль ных кры ніц, што да зво лі ла знач на па шы рыць 

тэ мы на ву ко вых да сле да ван няў, удак лад ніць ра ней шы змест 

і ўяў лен ні па мно гіх праб ле мах гіс то рыі, ар хеа ло гіі і ант ра-

па ло гіі.

Так, вы яў ле ны да ку мен ты, якія да зво лі лі ўдак лад ніць час 

па ступ лен ня Фран цыс ка Ска ры ны ў Кра каў скі ўні вер сі тэт, 

два ра ней не вя до мыя да ку мен ты Сі мя о на Ска ры ны (сы на 

Фран цыс ка), а так са ма па пе ры, якія свед чаць аб су стрэ чы 

Фран цыс ка Ска ры ны з Мар ці нам Лю тэ рам, аў то граф і вы ява 

аса біс тай пя чат кі бе ла рус ка га гу ма ніс та Ва сі ля Ця пін ска га.

З 2012 го да су мес на з ка ле га мі з Цэнт ра на па ле о наў скіх 

да сле да ван няў Фран цыі ла дзіц ца ар хеа ла гіч ная экс пе ды цыя 

на мес цы пе ра пра вы вой скаў На па ле о на це раз Бя рэ зі ну пад-

час вай ны 1812 го да.

Ва ен ны мі гіс то ры ка мі ін сты ту та ўпер шы ню са бра ны і 

аха рак та ры за ва ны комп лекс ай чын ных і за меж ных да-

ку мен таль ных і гіс та рыя гра фіч ных кры ніц, якія ад люст-

роў ва юць маш та бы і сту пень удзе лу бе ла ру саў і жы ха роў 

рэс пуб лі кі ў вой нах і ва ен ных кан флік тах ХХ ста год дзя. 

Вар та зга даць пра збор нік да ку мен таў у шас ці кні гах 

«Кра і на ў аг ні». Над гэ тым пра ек там ака дэ міч ныя гіс-

то ры кі су мес на з ра сій скі мі ка ле га мі пра ца ва лі амаль 

дзе сяць га доў.

На огул, за апош няе дзе ся ці год дзе ву чо ныя ін сты ту та 

апуб лі ка ва лі звыш 300 кніж ных вы дан няў, больш за чатыры 

ты ся чы на ву ко вых ар ты ку лаў.

Адзін з іна ва цый ных пра ек таў, якім мо гуць па хва ліц ца 

су пра цоў ні кі Ін сты ту та гіс то рыі, звя за ны з На цы я наль ным 

пар кам «Бе ла веж ская пу шча». Упер шы ню ў гіс та рыч-

най на ву цы вы яў ле ны шэ раг уні каль ных гіс та рыч ных, 

ар хеа ла гіч ных, эт на гра фіч ных ма тэ ры я лаў. Да та го ж 

вы пра ца ва ны кан крэт ныя рэ ка мен да цыі па прак тыч ным 

вы ка ры стан ні гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны. Як вы нік, 

па пу ляр ны ў ту рыс таў ку ток Бе ла ру сі па чаў зна ё міць гас-

цей не толь кі з пры род ны мі ба гац ця мі, але і з ту тэй шай 

гіс то ры яй. У Бе ла веж скай пу шчы з'я віў ся ар хеа ла гіч ны 

му зей пад ад кры тым не бам, ана ла гаў яко му яшчэ не бы ло 

ў су сед ніх дзяр жа вах. Га ра дзі шча поз ня га брон за ва га і 

ран ня га жа лез на га ве ку, па бу да ва нае на асно ве на ву ко-

вых да сле да ван няў, — толь кі па ча так вя лі ка га пра ек та. 

У да лей шым тут мож на бу дзе зна ё міц ца з па бу до ва мі і 

прад ме та мі по бы ту роз ных ар хеа ла гіч ных куль тур, да вед-

вац ца пра ма тэ ры яль нае і ду хоў нае жыц цё ста ра жыт на га 

на сель ніц тва.

Пад час маш таб ных ра бот па доб ра ўпа рад ка ван ні ра дзі ві-

лаў ска га па ла ца ў Ня сві жы да след чы ка мі ўпер шы ню бы лі вы-

ву ча ны кан струк тыў ныя асаб лі вас ці пла ні роў кі про фі лю рва 

і сцен бас ты ё наў, на асно ве якіх рас пра ца ва ны і рэа лі за ва ны 

пра ек ты іх рэ кан струк цыі па ста не на ХVІ—ХVІІ ста год дзі.

Ака дэ міч ны мі ант ра по ла га мі ўпер шы ню рэ кан стру я ва-

на аб ліч ча ма ла лет ня га прад стаў ні ка по лац кай кня жац кай 

ды нас тыі Раг ва ло да ві чаў, чые па рэшт кі бы лі вы яў ле ны ар-

хе о ла га мі ў кур га не ХІІ ста год дзя ў Друц ку Та ла чын ска га 

ра ё на. На ву коў цы так са ма вы яві лі ха рак тэр ныя ант ра па ла-

гіч ныя ры сы ста ра жыт на га і су час на га на сель ніц тва по лац-

кай зям лі. Ву чо ныя пра цяг нуць раз ві ваць ант ра па ла гіч ную 

рэ кан струк цыю з вы ка ры стан нем су час ных кам п'ю тар ных 

тэх на ло гій. Так са ма кам п'ю та ры бу дуць вы ка рыс тоў вац ца 

для ства рэн ня элект рон ных фон даў ін сты ту та — баз да ных, 

ар хі ваў, пуб лі ка цый, спра ва здач, гра фіч ных ма тэ ры я лаў, 

што да зво ліць па вя лі чыць ін фар ма цый ную за бяс пе ча насць 

да сле да ван няў.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

...БУ ДЗЕ СТВА РАЦ ЦА АР ХЕА ЛА ГІЧ НАЯ КАР ТА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Джо андр САН ТАС 
з рус кай жон кай Ка ця ры най.


