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Ад укладальніка

Сярод творцаў, якія сваёй тытанічнай пра-
цай у галіне культуры Беларусі, памножылі 
мастацкія здабыткі беларускага народа, пачэс-
нае месца належыць заслужанаму дзеячу куль-
туры Беларусі Адаму Сідаравічу Чопчыцу.

Творчасць яго прыпала на 1940—80-я гг. 
ХХ ст. Уваходжанне Майстра ў беларус кую на-
цыянальную культуру адбылося на Ганцавіччыне, 
узыхо джанне — на Піншчыне, сталенне — на 
Гродзеншчыне. На працягу жыцця, часам не про-
стага, пакручастага, але цікавага, насычанага 
разнастайнымі мастацкімі падзеямі, А. С. Чопчыц 
у сваёй рознабаковай дзейнасці кіраваўся ідэямі 
музычнага выхавання падрастаючага пакалення, 
падрыхтоўкі педагагічных кадраў па музы цы для 
адукацыйных школ, узняцця прэстыжу беларус-
кай песні, народнай харэаграфіі і музыкі. 

Ён праявіў сябе як бліскучы арганізатар ха-
равога мастацтва, дырыжор; талент найяскрава 
раскрыўся ў рабоце з калектывамі аматарскай 
творчасці, правядзенні рэгіянальных свят  песні, 
стварэнні самабытнага рэпертуару. Як нава-
тар, «нарадзіў» на базе Гродзенскага гарадскога 
Дома культуры адзін з першых у рэспубліцы 
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ансамбль песні і танца — «Нёман». Ён даў 
штуршок для стварэння калектываў гэтага на-
прамку ў Гродзенскай вобласці (гг. Ліда, Нава-
грудак, Ваўкавыск, Смаргонь і інш.), аб’яднаў 
вакол сябе надзвычай таленавітых музыкантаў, 
хормайстраў, харэографаў — іх творчасць (каля 
10 асобаў) уганаравана ў званнях «заслужаны», 
адзначана дзяржаўнымі ўзнагародамі. Ансамбль 
«Нёман» на чале з Маэстра Чопчыцам з’яўляўся 
своеасаблівым метадычным цэнтрам, дзе па-
стаян на праводзіліся рэспубліканскія і аблас-
ныя семінары хормайстраў і харэографаў; базай 
правядзення практыкі навучэнцаў педагагічнага 
і культурна-асветнага вучылішчаў. Школу 
«Нёмана» прайшлі вядомыя сёння ў рэспубліцы 
кампазітары, дзяржаўныя дзеячы, вучоныя. 
Дзякуючы «Нёману», яго самабытным песням, 
музыцы і танцам Беларусь пазнавалі ў свеце.

Талент Чопчыца шматгранна праявіўся і ў пе -
дагогіцы. Па прыродзе настаўнік, Адам Сіда-
равіч, не толькі цудоўна, цікава і інавацыйна 
выкладаў харавыя дысцыпліны ў педагагічных 
вучылішчах, але прафесійна ўдасканальваючыся 
сам, пастаянна дбаў пра стварэнне метадычнай 
базы ва ўстановах мастацтва і агульнаадукацый-
ных школах рэспублікі. Ён першы ў Беларусі 
падрыхтаваў і выдаў вучэбныя дапаможнікі па 
музыцы, па якіх і сёння навучаюцца школьнікі 
нашай краіны, а таксама Расіі і Украіны.

Народжаны на Палессі і натхнённы самабыт-
най палескай спеўнай культурай, А. С. Чопчыц 
на працягу творчага шляху надаваў вялікую ўвагу 
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песням беларускай аўтэнтыкі, у стыліза ванай 
форме актыўна ўключаў іх у вучэбную прак-
тыку навучальна-педагагічных устаноў, у рэ -
пертуар харавых калектываў. 

Нельга не адзначыць таксама і яго кампа-
зітарскі дар, талент рэжысёра, паэта-песенніка...

З вяршыні пражытага яскрава і больш абво-
страна адчуваеш адсутнасць ці мізэрнасць дру-
каваных крыніц пра асоб прафесійнага і асабліва 
аматарскага мастацтва ды знаных лідэраў тра-
дыцыйнай творчасці, якія зрабілі значны ўнёсак 
у станаўленне і развіццё беларускай нацыяналь-
най, рэгіянальнай і мясцовай культуры, асоб-
ных яе відаў і жанраў. Мы — удзельнікі творчых 
працэсаў, паплечнікі і калегі, вучні настаўнікаў-
асоб, якія ўжо самі сталі асобамі, на жаль, са-
ромеемся сказаць добрыя словы Чалавеку пры 
жыцці. Час сцірае сляды, і тое, што не паспелі 
зрабіць своечасова для раскрыцця духоўнага 
вобліку — нашага суайчынніка, заўтра ці з ця-
гам часу, аднавіць у памяці ўсё змястоўнае і ад-
метнае Асобы (а ў беларусаў ёсць кім ганарыцца) 
будзе складана — увогуле немагчыма, тым 
больш адлюстраваць у друкаваных крыніцах 
для захавання Імя ў гісторыі Беларусі. 

Да крыўднага мала напісана і пра выдат-
нага творца А. С. Чопчыца — чалавека неарды-
нарнага, духоўна багатага, свядомага і мэта-
накіраванага.

У гэтай кнізе мы робім подступы да аднаў-
лення памяці аб незвычайным таленце Адама 
Сідаравіча Чопчыца.



Выданне складаецца з шасці раздзелаў. Матэ-
рыялы, змешчаныя ў іх, паслядоўна і лагічна 
развіваюць змест папярэдніх, узбагачаючы 
інфармацыйна і сэнсава. Кожны з аўтараў, 
а гэта — яго сямейнікі, калегі, вучні, удзельнікі 
калектываў, з якімі Адам Сідаравіч рабіў пер-
шыя крокі ўваходжання ў самабытную, вялікую 
і найбагатую мастацкую культуру беларусаў, 
пакінуў у сваіх ўспамінах асабістае, значнае, 
вечнае аб НАСТАЎНІКУ, упісаўшы ў гісторыю 
Беларусі і сваё Імя.

Мікола Козенка



Р О Д Н Ы Я
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Из воспоминаний дочери…

Я не очень хорошо знаю родословную отца, Адама 
Сидоровича Чопчица. Его родители, мои деды, Сидор 
Иванович и Мария Архиповна были сожжены фаши-
стами вместе с приемной дочерью Олей и всеми жи-
телями поселка Ленино. Братьев, Григория, Павла 
и Адама, война разбросала по разным странам. Старший,
Григорий, с 1946 г. жил и умер в Вильнюсе, был круп-
ным ответственным работником в области торговли. 
Младший, Павел, женившись на польке, с которой по-
знакомился в лагере в Германии, после вой ны жил и 
умер в штате Нью-Йорк (США), о чем мы узнали в пере-
строечные годы, считали его погибшим в плену. В Ле-
нино (сейчас — агрогородок) у выжившей после войны 
родной тетке Марии было пятеро детей, двоюродных 
сестер и братьев моего отца, у которых сейчас есть дети 
и внуки — это большой и дружный семейный корень.

В нашей семье старшей была Ирина, я — средней, 
папиной любимицей, хотя он очень ждал сына. Мама, 
Белоусова Лидия Степановна, сделала ему подарок 
спустя 10 лет. Брата назвали Александром.

 Родители поженились в 1941 г. очень молодыми, 
двадцатилетними. Маму направили из России в За-
падную Беларусь учительницей русского языка и ли-
тературы в местечко Ленино1. Отец, 18-летним юно-

1 Местечко Ленино в разное время входило в состав то Го-
мельской, то Пинской, то Брестской областей. Сегодня местечко 
входит в состав Житковичского района Гомельской области.
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