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У КА РО НЕ СЯБ РОЎ СТВА 

МЫ РА ДЫ
ВАС БА ЧЫЦЬ! 

(Заканчэнне.
Пачатак на 5-й стар.)

Праз шмат ста год дзяў Грод на 
атры ма ла зноў-та кі сім ва ліч ную 
ка ро ну друж бы ў вы гля дзе ка-
ра го да-агля ду на ро даў і куль тур, 
прад стаў ле ных на тэ ры то рыі су-
час най Бе ла ру сі. На пя рэ дад ні 
Х Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю 
на цы я наль ных куль тур пра яго 
ад мет насць на ша раз мо ва з 
Ле а ні дам ГУ ЛЯ КАМ, Упаў на-
ва жа ным па спра вах рэ лі гій і 
на цы я наль нас цяў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

— Сён ня ўвесь свет раз-
дзі ра юць між на цы я наль ныя 
кан флік ты. Шмат якія кра і ны 
су тык ну лі ся з не аб ход нас цю 
на ладж ваць куль тур ны дыя-
лог з прад стаў ні ка мі роз ных 
на цый на сва ёй тэ ры то рыі. 
Бе ла русь — так са ма кра і на 
шмат на цы я наль ная, але ў нас 

спа кой на. Ці спры яе гэ та му 
фес ты валь аль бо, мо жа быць, 
ін шыя ме ра пры ем ствы, якія 
пра во дзіць дзяр жа ва ў рэ чы-
шчы дыя ло гу куль тур?

— У нас аб са лют на бес кан-
флікт ная, спа кой ная сі ту а цыя, 
што ты чыц ца іс на ван ня роз ных 
на цы я наль ных куль тур ных аб'-
яд нан няў. Больш за тое, я на ват 
не зу сім пры знаю вы раз «на цы я-
наль ныя мен шас ці». Вы ве да е це 
па лі ты ку, якая пра во дзіц ца ў на-
шай кра і не, і га лоў ны яе прын цып 
у да чы нен ні да су іс на ван ня прад-
стаў ні коў роз ных на цый і на род-
нас цяў: усе яны — гра ма дзя не 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Вось, на-
прык лад, у на шых су се дзяў мож-
на па чуць: «На тэ ры то рыі Поль-
шчы жы вуць па ля кі». У той час 
мы ка жам: «На тэ ры то рыі Бе ла ру-
сі жы вуць лю дзі 140 на цы я наль-
нас цяў — гра ма дзя не Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь». І ўсе ма юць роў ныя 
пра вы. У мно гім дзя ку ю чы дзяр-
жаў най па лі ты цы, за ка на даў чай 
ба зе, тым за ха дам, якія пра во-
д зяц ца ў кра і не на роз ных уз роў-
нях: па чы на ю чы ад Прэ зі дэн та і 
за кан чва ю чы ор га на мі мяс цо вай 
ула ды. І, без умоў на, сваю ро лю 
ады гры вае фес ты валь. Та му што 
фес ты валь — гэ та не са ма мэ та, 
ён ла дзіц ца не дзе ля дэ ман стра-
цыі раў на праўя куль тур ных аб'-
яд нан няў. Гэ та на са мрэч свя та 
на цы я наль ных куль тур, дзе лю-
дзі мо гуць па ка заць ся бе, свае 
тра ды цыі. Ім важ на ад чу ваць 
сваю са ма быт насць і мець маг-
чы масць яе за хоў ваць, дзе б яны 
ні жы лі. Мож на га на рыц ца гэ тым 
свя там, та му што на тэ ры то рыі 
еў ра пей скіх кра ін па доб на га мы 
не ве да ем.

— Коль кі на цы я наль нас цяў 
сё ле та бу дзе прад стаў ле на на 
фес ты ва лі?

— Сё ле та ў Грод на пры едуць 
прад стаў ні кі 35 на цы я наль ных 
куль тур ных рэс пуб лі кан скіх аб'-
яд нан няў. А, на прык лад, у пер-
шым фес ты ва лі ў 1996 го дзе іх 

удзель ні ча ла 11. Трэ ба ад зна-
чыць, што з кож ным го дам коль-
касць на цы я наль ных аб' яд нан няў, 
якія жа да юць прад ста віць ся бе, 
па вя ліч ва ец ца. Пры ма юць удзел 
у фес ты ва лі леп шыя — пе ра мож-
цы аб лас ных, га рад скіх, ра ён ных 
кон кур саў, якія дзя ку ю чы сва ім 
пос пе хам звяр ну лі на ся бе ўва-
гу і атры ма лі пра ва вы сту паць у 
Грод не. На жаль, не ўсе, хто ха-
цеў бы, — та му што ўсіх раз мяс-
ціць бы ло б не маг чы ма. Сё ле та 
900 ча ла век пры муць удзел на 
фес ты ва лі ў Грод не, які ад бу дзец-
ца 6–8 чэр ве ня.

— А го рад Грод на га то вы 
пры няць та кую коль касць гас-
цей?

— Не так даў но бы ло па ся-
джэн не рэс пуб лі кан ска га арг ка-
мі тэ та на ча ле з ві цэ-прэм' е рам 
Ана то лем То зі кам, і праз ві дэа-
су вязь ажыц цяў ляў ся кан такт з 
кі раў ніц твам го ра да. Бы ло за яў-
ле на пра поў ную га тоў насць да 
пры ёму лю дзей на вы шэй шым 
уз роў ні. Важ на ж не толь кі за-
пра сіць лю дзей, трэ ба яшчэ, каб 
кож ны з іх ехаў да до му за да во-
ле ным і з доб ры мі ўра жан ня мі. 
Пра ца вя лі кая, але зай ма ем ся 
ёю мы ў су пра цоў ніц тве з Мі ніс-
тэр ствам куль ту ры і, га лоў нае, 
з Гро дзен скі мі абл вы кан ка мам 
і гар вы кан ка мам. Фі нан са ван не 
ідзе з не каль кіх кры ніц, але 
асноў ную до лю на ся бе бя руць 
гро дзен цы.

— Вя до ма, хо чац ца па зна ё-
міц ца з прад стаў ні ка мі ды яс-
пар, якія пра жы ва юць у Бе ла-
ру сі. Але ж ёсць і ад ва рот ны 
бок ме да ля: бе ла ру сы, якія 
апы ну лі ся за ме жа мі род най 
кра і ны. Бе ла рус кія за меж ныя 
ды яс па ры так са ма ча ка юць 
ува гі да ся бе. І, мо жа быць, на 
Фес ты ва лі на цы я наль ных куль-
тур ад імя гас па да роў-бе ла ру-
саў яны маг лі б вы сту піць на 
ра дзі ме?

— Ёсць ся род за про ша ных і 
не ка то рыя асо бы, і асоб ныя ка-

лек ты вы з-за мя жы, якія возь-
муць удзел у фес ты ва лі. Але та-
кая мэ та не ста віц ца. Та му што 
ў на ступ ным го дзе ў нас па ві нен 
прай сці фес ты валь бе ла ру саў 
за меж жа. Ка лі пай сці па шля-
ху над та шы ро ка га ўдзе лу бе-
ла ру саў за меж жа ў фес ты ва лі ў 
Грод не, то ад гэ та га па цер пяць 
прад стаў ніц твы на цы я наль ных 
куль тур ных аб' яд нан няў, якія 
ёсць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі (гэ-
та мая дум ка). Го рад не без раз-
мер ны, і фес ты валь мае пэў ны 
фар мат.

— Якія ды яс па ры з прад-
стаў ле ных у Рэс пуб лі цы Бе ла-
русь най больш за ці каў ле ныя і 
актыўныя ў пра соў ван ні сва ёй 
куль ту ры?

— У нас усе ці ка выя і пра цу-
юць з на тхнен нем. Але най больш 
ак тыў ныя бе ла рус кія ўкра ін цы, 
рус кія, поль скае аб' яд нан не, гру-
зі ны, азер бай джан цы, ка рэй цы, 
да ге стан цы, мал да ва не…

— У вас аса біс та бы ва лі мо-
ман ты моц ных ура жан няў на 
ра ней шых фес ты ва лях, ка лі, 
вы, на прык лад, неш та для ся-
бе ад кры ва лі?

— Са мае ці ка вае не фес ты ва-
лі — гэ та свя та пад воркаў. Там 
ёсць і дэ ман стра цыя на цы я наль-
ных страў, і вы ступ лен ні ка лек-
ты ваў. Ка лі пра хо дзіш праз усе 
пад вор'і, то за ўва жа еш, на коль кі 
кож нае ад роз ні ва ец ца ад ін шых, 
зроб ле на та ле на ві та і з ду шой, 
пры гэ тым не паў та ра ец ца тое, 
што бы ло па ка за на ў па пя рэд-
нія га ды. Вы лу чыць ней кае ад но 
ўра жан не я не га то вы — вель мі 
раз на стай ны фес ты валь, ба га ты 
на ці ка він кі. Прос та гэ та доб рае 
свя та. Са праўд нае.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

(Заканчэнне.
Пачатак на 5-й стар.)

— Та кім чы нам, фес ты валь — 
гэ та не толь кі рас хо ды ар га ні-
за та раў?

— Ця пер фес ты валь мі ні маль на 
фі нан су ец ца з бюд жэ ту — у асноў-
ным пры цяг ва юц ца спон сар скія 
срод кі фірм і ар га ні за цый на парт-
нёр скіх умо вах. Пры гэ тым ёсць 
да моў ле нас ці з шэ ра гам прад пры-
ем стваў аб про да жы іх пра дук цыі 
на та кіх умо вах, каб і ім бы ло вы-
гад на, і го ра ду. Шмат па куп ні коў, 
мяр кую, бу дзе і ў «Го ра дзе май-
строў», дзе са мыя раз на стай ныя 
вы ра бы пра па ну юць ра мес ні кі. 
Што ты чыц ца твор чай пра гра мы 
фес ты ва лю, то на ка мер цый най 
асно ве пра во дзіц ца толь кі свя та 
гу ма ру «Грод на — Маск ва — тран-
зіт», а ас тат нія ім прэ зы бу дуць для 
жы ха роў і гас цей го ра да бяс плат-
ны мі.

— Кож нае свя та на цы я наль-
ных куль тур у го ра дзе над Нё-
ма нам — гэ та заў сё ды ней кія 
сюр пры зы…

— Сё ле та змя ня ем фар мат 
пра вя дзен ня фес ты ва лю. Ідзём 
на су страч га ра джа нам, каб яны 
пас ля пра цы змаг лі ўба чыць ад-
крыц цё свя та. Та му пра гра ма 
пер ша га дня рас пач нец ца ў 21 га-
дзі ну з тэ ат ра лі за ва на га шэс ця 
ўдзель ні каў фес ты ва лю па ву лі-
цах го ра да і бу дзе доў жыц ца да 

1 га дзі ны 30 хві лін но чы. Яшчэ ад-
на ад мет насць у тым, што ў кан-
цэр тах пер ша га фес ты валь на га 
дня мы прак тыч на не за дзей ні-
ча ем на шы на цы я наль ныя су пол-
кі — ня хай ад па чы ва юць, атрым-
лі ва ю чы эмо цыі ад вы ступ лен няў 
пра фе сій ных ар тыс таў з Бе ла ру сі 
і Ра сіі.

Да рэ чы, на Са вец кай пло шчы 
бу дзе шмат ганд лё вых пунктаў і 
сто лі каў (больш чым на 1000 мес-
цаў), каб раз мяс ціц ца і па гля дзець 
кан цэр ты. А каб лю дзям бы ло зруч-
на (і, ра зам з тым, за бяс пе чыць 
па тра ба ван ні бяс пе кі), бу дзе ад на 
ага ро джа фес ты валь най зо ны. Ад-
ной чы ту ды зай шоў — і не трэ ба 
больш пра хо дзіць праз тур ні кет.

Свае твор чыя здоль нас ці са ма-
дзей ныя ар тыс ты на цы я наль на-
куль тур ных аб' яд нан няў пра явяць 
у дру гі фес ты валь ны дзень на сва-
іх, ужо тра ды цый ных пад вор ках і 
ін шых пля цоў ках. На прык лад, ад-
на з пля цо вак («Энер гія ста ра жыт-
ных ву ліц») бу дзе ў рас па ра джэн ні 
мо ла дзі для кан цэрт на-гуль ня вой 
пра гра мы. Мож на бу дзе так са ма 
ўба чыць ра бо ты між на род ных пле-
нэ раў мас та коў («Грод на ва ча мі 
мас та коў роз ных на цы я наль нас-
цяў») і ка ва лёў («Жа лез ны ку-
жаль»). На трэ ці дзень фес ты ва-
лю, 8 чэр ве ня, ад бу дзец ца свя та 
на цы я наль на га тэ ат раль на га мас-
тац тва. І гэ та яшчэ не ўсе фес ты-
валь ныя ці ка він кі.

— Якія ўзна га ро ды ча ка юць 
удзель ні каў фес ты ва лю?

— Ужо тра ды цый на на шым 
парт нё рам з'яў ля ец ца шкло за вод 
«Нё ман» з Бя ро заў кі. Пры чым га-
лоў ны прыз, якім уша ноў ва юц ца 
лаў рэ а ты фес ты ва лю, ні ко лі не 
паў та ра ец ца. Сё ле та гэ та ва за з 
фес ты валь най эмб ле май ва лош кі 
і гра ві роў кай.

— Што па жа да е це гас цям, 
якія пры едуць на свя та на цы я-
наль ных куль тур?

— Мы ра ды ба чыць вас у на-
шым го ра дзе. І пра вя дзі це час так, 
каб вам за ха це ла ся сю ды вяр нуц-
ца і без фес ты ва лю.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Асноў ны ка лек тыў ны 
ор ган, які прад стаў ляе 
ін та рэ сы на цы я наль ных 
су поль нас цяў пе рад 
ула дамі, — гэ та 
Кан суль та тыў ны 
між эт ніч ны са вет пры 
Упаў на ва жа ным па спра вах 
рэ лі гій і на цы я наль нас цяў.
Яго па ся джэн ні пра хо дзяць 
па ме ры не аб ход нас ці, 
але не ра дзей за адзін раз 
у квар тал. У за леж нас ці 
ад та го, якія пы тан ні 
раз гля да юц ца, да ўдзе лу 
за пра ша юц ца прад стаў ні кі 
ўла ды, гра мад скіх 
аб' яд нан няў, ар га ні за цый 
і ўста ноў, срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі.

Рэс пуб лі кан скі фес ты валь на цы я наль ных куль тур пра хо дзіць на пра ця гу двух га доў. 
Па чы на ец ца ён у Мін ску, ста лі цы Бе ла ру сі. По тым ме ра пры ем ствы фес ты ва лю 
пра вод зяц ца ў ра ё нах і аб лас цях кра і ны, а за ключ ныя пра хо дзяць у Грод не.
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Кар та-схе ма на цы я наль ных пад вор каў.

Га лоў ны прыз фес ты ва лю, па тра ды-
цыі, вы ра бі лі шкло ва ры з Бя ро заў кі.

Мож на га на рыц ца гэ тым 
свя там, та му што на 
тэ ры то рыі еў ра пей скіх кра ін 
па доб на га мы не ве да ем.


