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На пы тан ні «Звяз ды» ад каз вае на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Па вел СКРАБ КО.

— Прад стаў ні кі якіх на цы я наль нас цяў 
сён ня пра жы ва юць на Гро дзен шчы не?

— На тэ ры то рыі воб лас ці пра жы вае 
менш, чым у ін шых рэ гі ё нах рэс пуб лі кі, 

бе ла ру саў і больш прад стаў ні коў ін шых 
на цы я наль нас цяў. З іх па ля каў — 21,5%, 
рус кіх — 8,2%, укра ін цаў — 1,4%, лі тоў цаў 
і та тар — па 0,2%, азер бай джан цаў, ар мян 

і яў рэ яў — па 0,1%…
На огул у Пры нё ман скім краі ў мі ры і 

зго дзе жы вуць лю дзі 92 на цы я наль нас-
цяў. Па цвяр джэн не та му — ма ні то рынг 
гра мад скай дум кі па пы тан нях між на-
цы я наль ных і між кан фе сій ных ад но-
сін, які што год пра во дзіц ца ор га нам 
па спра вах рэ лі гій і на цы я наль нас цяў 
ся род жы ха роў воб лас ці. Па вод ле 
апош ня га апы тан ня, больш за 95% 
рэ спан дэн таў за яві лі, што ім ні ко лі 
не да во дзі ла ся су ты кац ца з фак та мі 
не па важ лі вых ад но сін да ся бе з-за іх 
на цы я наль нас ці — ні на пра цы, ні ў 
роз ных кан так тах па між людзь мі.

Між на цы я наль ная зго да ў на шым 
гра мад стве тлу ма чыц ца мен та лі тэ-

там гра ма дзян кра і ны, гіс та рыч ны мі 
тра ды цы я мі, даў ні мі і тры ва лы мі су вя-

зя мі па між на цы я наль ны мі гру па мі, якія 
пра жы ва юць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Вы зна чаль ным фак та рам з'яў ля ец ца 
дак лад ная і пас ля доў ная па лі ты ка дзяр жа вы, на кі ра ва ная на ўма ца ван не 
эт на кан фе сій на га мі ру і ста біль нас ці.

— Чым ці ка вым, ад мет ным вы зна ча ец ца ра бо та на цы я наль на-
куль тур ных су по лак?

— Гіс то рыя па се лі шчаў ад ных прад стаў ні коў «не ты туль най» на цыі на-
ліч вае шмат ста год дзяў, ін шыя пры еха лі да нас ня даў на, на ват у апош нія 
га ды. Пры чы ны, па якіх яны ака за лі ся на Гро дзен шчы не, роз ныя, але на ша 
кра і на для іх ста ла дру гой ра дзі май, дзе гэ тыя лю дзі ву чац ца, пра цу юць, 
бя руць шлюб, на ра джа юць дзя цей, тут зна хо дзяц ца ма гі лы іх прод каў.

Прад стаў ні кі 12 на цы я наль ных су поль нас цяў ства ры лі ў воб лас ці 23 гра-
мад скія аб' яд нан ні. Ся род іх 3 поль скія, 6 лі тоў скіх, 4 яў рэй скія, 2 укра ін скія, 
а так са ма па ад ным аб' яд нан ні рус кіх, та та раў, та ра-баш кі раў, чу ва шоў, 
азер бай джан цаў, ар мян, гру зі наў і цы га ноў. Дзей ні ча юць 6 да моў па ля каў, 
Лі тоў скі цэнтр куль ту ры, аду ка цыі і ін фар ма цыі. З ад на го бо ку, гэ та імк нен не 
быць у сва ім на цы я наль ным ася род дзі, чуць род ную мо ву і бе раг чы яе для 
сва іх дзя цей. З ін ша га — ства ра юц ца ўмо вы для больш шы ро ка га ін фар-
ма ван ня су гра ма дзян пра сваю на цы я наль ную гіс то рыю, куль ту ру. Нель га 
пе ра даць сло ва мі па чуц цё, якое ахоп лі-
вае прад стаў ні ка лю бой на цы я наль нас ці 
пад час су стрэ чы зем ля ка. Спы тай це, што 
ён ад чу вае ў гэ ты мо мант, і вам ад ка жуць: 
цяп лом ад ра зу па ве я ла, пе рад ва ча мі ў 
адзін мо мант з'яў ля юц ца дом, баць кі, бра-
ты і сёст ры. І ў гэ тым, пэў на, га лоў нае, 
ча му лю дзі ства ра юць на цы я наль ныя су-
пол кі. Ша ну ю чы свае тра ды цыі і ра зам з 
тым уз ба гача ючы бе ла рус кую куль ту ру.

Пры пад трым цы ор га наў ула ды на-
цы я наль ныя аб' яд нан ні ажыц цяў ля юць 
куль тур на-асвет ніц кія, аду ка цый ныя, 
даб ра чын ныя пра гра мы. На прык лад, 
поль скія су пол кі пра вод зяць фес ты ва лі 
на цы я наль най пес ні, ка ляд ных гур тоў, 
лі та ра тур ныя кон кур сы і кан фе рэн цыі, пры све ча ныя твор час ці Ада ма 
Міц ке ві ча і Элі зы Ажэш кі, спар тыў ныя спа бор ніц твы. Ужо тра ды цый ны мі 
ста лі бе ла рус ка-поль скія фес ты ва лі «Ар тыс тыч ныя су стрэ чы «Бе ла-
сток — Грод на», свя та ў Гро дзен скім ра ё не «Аў гус тоў скі ка нал у куль ту ры 
трох на ро даў» (бе ла рус ка га, поль ска га, лі тоў ска га).

Гра мад скія аб' яд нан ні яў рэ яў кла по цяц ца пра ад ра джэн не і за ха ван не 
на цы я наль най са ма быт нас ці яў рэй ска га на ро да, да па ма га юць ма ла за-
бяс пе ча ным лю дзям. Чле ны «Рус ка га та ва рыст ва» пра вод зяць ім прэ зы, 
пры све ча ныя па мя ці ра сій скіх пісь мен ні каў і паэ таў, яд нан ню на ро даў 
Бе ла ру сі і Ра сіі… На ба зе аду ка цый ных уста ноў з удзе лам гра мад скіх 
аб' яд нан няў ство ра ны кла сы, фа куль та ты вы, гурт кі па вы ву чэн ні род най 
мо вы на цы я наль ных мен шас цяў, іх куль ту ры, тра ды цый, гіс то рыі.

— Якія кан так ты на ла джа ны ў воб лас ці з бе ла ру са мі за меж жа?
— У апош нія га ды су пра цоў ніц тву з гра мад скі мі ар га ні за цы я мі бе ла-

рус кай ды яс па ры за мя жой на да ец ца асаб лі вая ўва га. Пры гэ тым на шы 
су ай чын ні кі мо гуць са дзей ні чаць пра соў ван ню ін та рэ саў на шай кра і ны ў 
эка но мі цы, куль ту ры, ту рыз ме, ін шых сфе рах. Та му для мяс цо вых ор га-
наў ула ды вель мі важ на быць з бе ла ру са мі за меж жа ў ад ной «звяз цы»: 
ад мі ніст ра цый ны ра ён Бе ла ру сі — гра мад ская ар га ні за цыя су ай чын ні каў. 
Та кія кан так ты на ла джа ны боль шас цю гар рай вы кан ка маў воб лас ці, і ўжо 
ёсць ста ноў чыя вы ні кі. 9 ра ё наў Гро дзен шчы ны су пра цоў ні ча юць з су пол-
ка мі бе ла ру саў Ра сіі, 2 — Укра і ны, 9 — Літ вы, 2 — Із ра і ля, 2 — Поль шчы. 
Пры чым ра зам з дзяр жаў ны мі ор га на мі ў гэ тым кі рун ку дзей ні ча юць і 
гра мад скія аб' яд нан ні.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Між на цы я наль ная 
зго да ў на шым 
гра мад стве тлу ма чыц ца 
мен та лі тэ там гра ма дзян 
кра і ны, гіс та рыч ны мі 
тра ды цы я мі, 
даў ні мі і тры ва лы мі 
су вя зя мі па між 
на цы я наль ны мі гру па мі, 
якія пра жы ва юць 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

Го рад,
у якім хо чац ца жыць 

За дум лі ва гля джу, як ма ле неч-
кія тра лей бу сы збоч ва юць да ве лі-
зар на га фар на га кас цё ла ў го нар 
свя то га Фран ціш ка Кса ве рыя, і 
там іх па глы нае, пэў на, яшчэ ся-
рэд ня веч ная ву лі ца, што ця пер мае 
наз ву Кар ла Марк са. Уяў ляю, які 
пей заж быў ка ля хра ма дзвес це 
га доў та му і якім ён бу дзе яшчэ 
праз дзвес це… Дзіў на, але, зда ец-
ца, як бы ён ні змя няў ся, па ру шыць 
яго гар ма ніч насць не маг чы ма. Як 
дзіў на і тое, якім чы нам гэ тая га ра-
дзен ская са ма быт насць здо ле ла 
за ха вац ца ў до сыць буй ным і раз-
ві тым аб лас ным цэнт ры.

Аб тым, што Грод на — еў ра пей-
скі го рад (ма быць, на ват больш еў-
ра пей скі за Мінск), свед чаць і муд-
ра ге ліс тыя ар хі тэк тур ныя ан самб лі 
ча соў га ра дзен ска га ста рас ты Ан-
то нія Ты зен гаў за, і ста ра жыт ныя 
му ры кас цё лаў, цэрк ваў і ма нас ты-
роў, што вы дат на ўпіс ва юц ца ў су-
час нае ася род дзе, і бру ка ван ка на 
пра ез най част цы, і ці хія ма ляў ні чыя 
дво ры кі… На ват у са мім па вет ры 
ёсць ад чу ван не год на га спа кою і 
ве лі чы, якое, ба дай, за ха ва ла ся ад 
слаў ных ча соў Вя лі ка га Княст ва Лі-
тоў ска га, ка лі го рад быў лю бі мым 
пры ста ні шчам ка ра на ва ных асоб. 
А яшчэ ў Грод не ад ноль ка ва мір-
на су іс ну юць бе ла рус кая, рус кая і 
поль ская мо вы, што свед чыць пра 
вы со кую куль ту ру, та ле рант насць 
і ад кры тасць ту тэй шых жы ха роў. 
Да рэ чы, тут най вя лік шая ў Бе ла ру-
сі коль касць пры ват ных мас тац кіх 
га ле рэй, іс нуе шко ла ка валь ска га 
май стэр ства…

У той жа час, апроч га ле рэй, 
му зе яў і пом ні каў ста ра жыт на сці, 

у го ра дзе ёсць і шы ро кія пра спек-
ты, і буй ныя ганд лё выя цэнт ры, 
спар тыў ныя комп лек сы, гас ці ні-
цы, рэ ста ра ны, ка зі но, тэ ат ры… 
Грод на жы ве сва ім на сы ча ным 
жыц цём, ад яко га ў лю бы мо мант 
мож на сха вац ца ў за се ні пар ку, ля 
зам ка вых сцен ці на ўзбя рэж жы 
ра кі. Для мя не, ка рэн най мін чан-
кі, Грод на — адзі ны го рад, у якім 
са праў ды хо чац ца жыць.

«Ка лаб кі»
і ін шыя вы го ды 

Каб тра піць у Грод на з Мін ска, 
мож на ска рыс тац ца па слу га мі 
чы гун кі (да ро га зой ме ад пя ці да 
вась мі га дзін і бу дзе каш та ваць 
40–165 ты сяч у за леж нас ці ад цяг-
ні ка і ты пу ва го на) або сес ці на аў-
то бус ці марш рут ку. Дру гі ва ры янт 
да ра жэй шы (ад 115 да 150 ты сяч 
руб лёў), але ўся го 3,5 га дзі ны — і 
вы ў най пры га жэй шым з за ход не-
бе ла рус кіх га ра доў, ды і хо дзіць 
аў та транс парт вель мі час та — 
што га дзі ну, а то і час цей, з ра ні цы 
да ве ча ра.

Гро дзен скі чы гу нач ны вак зал, 
што ня даў на пе ра жыў ра монт, 
са праў ды стаў вы гля даць больш 
пры ваб на, чым ра ней. Але з бу-
дын ка ча мусь ці знік лі ўсе ка вяр ні і 
кі ёс кі з ежай. Адзі ным вы ра та ван-
нем для га лод на га ту рыс та за ста-
ец ца раз ме шча ны кры ху ўба ку ад 
вак за ла кі ёск-блін ная «Ка лаб кі», 
які пра цуе круг ла су тач на з ад ным 
пе ра пын кам. Са праў ды, вы бар 
блі ноў, іх смак і кошт там вы дат-
ныя, на быць мож на так са ма і ка ву, 
гар ба ту, пон чы кі… Але пры сес ці 
з усёй гэ тай сма ка той ня ма дзе, 
ка лі не лі чыць гра ніт на га па ра пе-
та ды трох ла вак. Ад нак ка лі вы 
тра пі це ў Грод на не вель мі ра на і 
не над та поз на і ады дзе це кры ху 

да лей ад пры вак заль най пло шчы, 
ён су стрэ не вас дзя сят ка мі раз-
на стай ных рэ ста ра наў, ка вяр няў, 
пі цэ рый і ба раў на лю бы густ і ка-
ша лёк. Ёсць тут на ват свая ан ты-
ка вяр ня, дзе гро шы на вед валь ні кі 
пла цяць не за за ка зы, а за час, 
пра ве дзе ны ў ёй.

Спы ніц ца ў го ра дзе так са ма 
ёсць дзе: да па слуг пры ез джых 
не каль кі гас ці ніц, а для тых, хто 
ад дае пе ра ва гу бюд жэт на му нач-
ле гу, ня даў на ад крыў ся хос тэл. 
Ну ма ры на 4, 6 і 8 ча ла век у ім 
каш ту юць 11, 10 і 9 еў ра ад па-
вед на.

Пры ехаць і… за стац ца 
…Пят ля ем на кру тых вуз кіх 

бру ка ва ных ву лач ках, і рэ ха ад-
бі ва ец ца ад му роў ста ра жыт ных 
кляш та раў, блу кае ў ар ках, не ча-
ка на вы ныр вае з за вул каў і зні кае 
не дзе ўда ле чы ні. Зда ец ца, яно 
дзесці по бач і да яго мож на да-
кра нуц ца, як да кра на еш ся да сця-
ны ага ро джы бры гіц ка га кас цё ла, 
але не маг чы ма да гнаць яго, коль кі 
ні круж ляй па ўтуль ных квар та лах 
ста ро га го ра да, якім ды ха еш — і 
не мо жаш на ды хац ца.

Не ста ну рас па вя даць пра гіс-
то ры ка-куль тур ныя каш тоў нас ці, 
якія мож на па гля дзець у ста ра-
жыт ным го ра дзе, хоць едуць у 
Грод на мно гія пе рад усім для та-
го, каб на ве даць Ста ры і Но вы 
за мкі, Ка ло жу. Але тут не атры-
ма ец ца прос та «па гля дзець на 
сла ву тасць». Кож ны бу ды нак, 
кож ная цаг лі на ў ім — гэ та цэ лая 
гіс то рыя, апа вя дан не, ка ме дыя, 
дра ма, якую не маг чы ма не да гля-
дзець да кан ца, не вы ву чыць дас-
ка на ла і не пе ра жыць. Прос та так 
гэ ты го рад не ад пус кае. На пэў-
на, та му мно гія, хто пры яз джа е 
сю ды на адзін дзень, за ста юц ца 
на даў жэй.

Сё ле та ж у Грод не вар та па-
бы ваць яшчэ і та му, што го рад 
аб ве шча ны куль тур най ста лі цай 
кра і ны: тут прой дзе ка ля 300 раз-
на стай ных ме ра пры ем стваў, ад но 
з га лоў ных ся род якіх — X юбі-
лей ны фес ты валь на цы я наль ных 
куль тур — ад бу дзец ца 6–8 чэр ве-
ня. Зрэш ты, упэў не на, го рад над 
Нё ма нам і так з'яў ля ец ца куль тур-
ным цэнт рам — без уся ля кіх фар-
маль ных аб вя шчэн няў.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Грод на.

Тры пы тан ні з на го ды Тры пы тан ні з на го ды   ��

Шмат на цы я наль ная 
Гро дзен шчы на
ЖЫ ВЕ Ў МІ РЫ 
І ЗГО ДЗЕ

Год гас цін нас ці: вы ву ча ем марш ру ты Год гас цін нас ці: вы ву ча ем марш ру ты   ��

НА СКРЫ ЖА ВАН НІ
СУ СВЕ ТУ 

Наведаць го рад над Нё ма нам,
каб знай сці гар мо нію ў са бе 
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Ка рат ке ві чаў Хрыс тос не здар ма пры зям ліў ся ў Га род ні. Гэ ты 
го рад ся род ін шых вы лу ча ец ца са ма быт нас цю і са ма стой нас-
цю, ней кай асаб лі вай ду хоў нас цю і сва ім рыт мам жыц ця, і на ват 
лю дзі тут кры шач ку не та кія, як у боль шас ці бе ла рус кіх га ра доў. 
Па меж нае ста но ві шча, змеш ван не куль тур, ба га тая гіс то рыя 
пе ра тва ры лі Грод на ў свое асаб лі вае скры жа ван не Су све ту.

Грод на жы ве сва ім 
на сы ча ным жыц цём, 
ад яко га ў лю бы мо мант 
мож на сха вац ца ў за се ні 
пар ку, ка ля зам ка вых сцен 
ці на ўзбя рэж жы ра кі.

Прос та так го рад 
не ад пус кае. На пэў на, та му 
мно гія, хто пры яз джа е сю ды 
на адзін дзень, за ста юц ца 
на даў жэй.

Парк Жылібера ў Гродне.

Фо та Яра сла ва ВА НЮ КЕ ВІ ЧА.


