
УСЕ — УДЗЕЛЬНІКІ
У афі цый ных ме ра пры ем-

ствах свя та пры ма лі ўдзел 

на мес ні кі прэм' ер-мі ніст-

ра Бе ла ру сі Ва сіль Жар ко 

і Ана толь Ка лі нін, на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Ула дзі мір Жаў няк, стар шы ня 

Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Краў цоў, упаў на-

ва жа ны па спра вах рэ лі гій і 

на цы я наль нас цей пры Са ве-

це Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь Ле а нід Гу ля ка, мі ністр 

куль ту ры Юрый Бон дар, дэ-

пу та ты Па ла ты прад стаў ні-

коў На цы я наль на га схо ду і 

ін шыя па ва жа ныя гос ці.

— Рэс пуб лі кан скі фес ты-

валь на цы я наль ных куль тур 

пры мае лю дзей, якія ша ну юць 

свае куль тур ныя тра ды цыі, па-

ва жа юць агуль на ча ла ве чыя 

каш тоў нас ці, жы вуць з людзь-

мі роз ных на цы я наль нас цяў у 

мі ры ды зго дзе, — пад крэс ліў 

пад час ад крыц ця Ула дзі мір 

КРАЎ ЦОЎ. — А мэ та на ша га 

фес ты ва лю — па ка заць, што 

ў Бе ла ру сі лю дзі роз ных на-

цы я наль нас цяў жы вуць у ла-

дзе з усі мі. Гэ та трэ ба ца ніць 

і бе раг чы.

На дум ку ар га ні за та раў, 

га лоў ная каш тоў насць фес-

ты ва лю ў тым, што тут ня ма 

гле да чоў — усе ўдзель ні кі. 

А паў дзель на чаць сё ле та 

сю ды пры еха ла больш за 

250 ты сяч ча ла век, якія з ці-

ка вас цю на ве да лі шмат лі кія 

фес ты валь ныя пля цоў кі, па-

час та ва лі ся сма коц ця мі і га-

лоў нае — на свае во чы ўба-

чы лі, што фес ты валь — гэ та 

свое асаб лі вы га рант між-

на цы я наль на га сяб роў ства. 

Да рэ чы, мі ністр куль ту ры 

Бе ла ру сі Юрый БОН ДАР у 

сва ёй пра мо ве так са ма ад-

зна чыў, што фес ты валь у 

Грод не — гэ та са праўд нае 

свя та друж бы і на цы я наль на-

га адзін ства ў на шай кра і не.

Па зна ё міц ца з гэ тым яск-

ра вым пры кла дам дзяр жаў-

най па лі ты кі ў фес ты валь ны 

Грод на пры еха лі і бяз ві за выя 

ту рыс ты, якія ўпер шы ню атры-

ма лі та кую маг чы масць. Па 

пад лі ках ту рыс тыч ных ар га ні-

за цый, у го рад над Нё ма нам 

на свя точ ны ўік-энд пры еха ла 

больш за 2,5 ты ся чы ту рыс-

таў без віз з 19 кра ін све ту: ад 

ЗША да Япо ніі. А па гля дзець, 

са праў ды, бы ло на што!

СМАЧ НЫЯ 
ГРУ ЗІН СКІЯ ГО РЫ

«Гас па да ры» гру зін ска-

га пад вор ка грун тоў на пад-

рых та ва лі ся да свя та: акра-

мя тра ды цый ных ха ча пу ры 

і чурч хе лы, гас цей ча ка ла 

300 літ раў ві на град на га на-

пою, а яшчэ — 17-кі ла гра-

мо вы торт вя ліз ных па ме раў, 

бе ла снеж ную па верх ню яко-

га ўпры го жы лі крэ ма выя ві-

на град ні кі і гор ныя храб ты. 

Праў да, дэ серт вы кон ваў 

хут чэй функ цыю тво ра мас-

тац тва, а тво ры мас тац тва 

дэ гус та цыі не пад ля га юць. 

Му зыч ная пра гра ма ад люст-

ра ва ла ўсю шы ры ню гру зін-

скай ду шы: тра ды цый ныя 

пес ні чар га ва лі ся з хі та мі 

Ва ле рыя Ме ла дзэ, якія, ма-

быць, так са ма па спе лі стаць 

на цы я наль ным зда быт кам. 

Тых, хто за зір нуў на со неч ны 

ўкра ін скі пад во рак, ра да ва лі 

са лам, пам пуш ка мі, «Чыр во-

най Ру тай» і ка вер-вер сі я мі 

пе сень гур та «Акі ян Эль зы». 

Прад стаў ні кі мал даў скай 

дыя с па ры, кас цю мы якім 

па да ры ла са ма пер шая лэ-

дзі Рэс пуб лі кі Мал до ва Га лі-

на Да дон, час та ва лі на вед-

валь ні каў га луб ца мі ў ві на-

град ным ліс ці, прад стаў ні кі 

Азер бай джа на — пло вам і 

са лод кі мі пры сма ка мі. Акра-

мя та го, ці ка він кай гэ та га 

пад вор ка ста ла маг чы масць 

пай граць на на цы я наль ных 

му зыч ных ін стру мен тах. Та кі 

шанц атры ма лі яшчэ і тыя, 

хто на ве даў «тэ ры то рыю» 

Із ра і ля. Праў да, каб «утай-

ма ваць» ша фар — вы гну тую 

тру бу з на ту раль на га ро-

га — спат рэ бі лі ся не ма лыя 

на ма ган ні, і да лё ка не кож-

ны да рос лы муж чы на змог 

спра віц ца з гэ тай за да чай. 

На ка зах скім пад вор ку ўва-

гу гас цей пры цяг ну ла ад на з 

ня змен ных за баў лю бой на-

цы я наль най ура чыс тас ці або 

свя та — ал ты ба кан. Згод на 

з тра ды цы я мі ка ча вых на ро-

даў Ся рэд няй Азіі, на та кіх 

арэ лях, збу да ва ных з шас ці 

жэр дак, моц най пе ра кла дзі-

ны і трох вя ро вак, час цей за 

ўсё па ра мі гуш ка лі ся юнак 

і дзяў чы на, а са ма за ба ва 

з'яў ля ец ца сім ва лам ма ла-

до сці, вяс ны, пер шых зна ём-

стваў і свет лых па чуц цяў.

На вед валь ні кам пад вор-

каў пра па на ва лі ўсё са мае 

ці ка вае, што ёсць у кож на га 

на ро да. Але га лоў нае, што 

мож на бы ло знай сці і ад чуць 

у лю бой кро пач цы, у лю бым 

ку точ ку фес ты ва лю, — са-

праўд ную гас цін насць.

КУЛЬ ТУР НЫ ЦЭНТР 
І ФЕС ТЫ ВАЛЬ НАЯ 
ДЫЯ РА МА

На огул, Грод на ў гэ тыя 

дні бы ло ба га тае не толь кі 

на ту рыс таў, але і на шмат-

лі кія ад крыц ці. Так, по бач з 

тэ ат рам ля лек з'я ві ла ся ме-

ха ніч ная дыя ра ма, за шклом 

якой па 12 хві лін доў жац ца 

ля леч ныя «вы ступ лен ні». 

Кож ны дзень 12 «ар тыс-

таў» у на цы я наль ных стро-

ях бу дуць кру жыць у тан цы 

і на пра ця гу го да вы кон ваць 

ро лю сім ва ла-на па мі на аб 

шмат на цы я наль ным свя це 

для ту рыс таў і га ра джан.

Акра мя та го, на ўзбя рэж-

жы Нё ма на з'я ві ла ся пры-

го жая агляд ная пля цоў ка, 

а по бач з зам ка мі — пом нік 

Да вы ду Га ра дзен ска му.

У ме жах фес ты ва лю на ву-

лі цы Тэль ма на ад крыў ся куль-

тур ны цэнтр «Фес ты валь ны», 

дзе раз мяс ці лі ся ад ра зу два 

му зеі, арт-ка фэ, су ве нір ная 

кра ма і за ла для вы ставак. 

Га лоў ная ад мет насць цэнт-

ра — ён да зва ляе апы нуц ца, 

ня хай і вір ту аль на, на фес ты-

ва лі на цы я наль ных куль тур у 

лю бую па ру го да. Да рэ чы, ён 

ста не тым мес цам, дзе сваю 

куль ту ру і тра ды цыі змо гуць 

па каз ваць прад стаў ні кі роз-

ных на цы я наль нас цяў, што 

жы вуць у Бе ла ру сі.

На пер шым па вер се 

знаходзіцца му зей ар хі тэк ту-

ры Грод на, га лоў ная ад мет-

насць яко га — ма кет мі ні я-

цюр най цэнт раль най част кі 

го ра да, дзе ад чу ва ец ца сім-

бі ёз эпох: ад ста ра жыт на сці 

да су час нас ці. Ін тэр ак тыў-

ныя тэх на ло гіі да зва ля юць 

уя віць, якім быў го рад у роз-

ныя ча сы, уба чыць га лоў ныя 

яго сла ву тас ці. На дру гім — 

зноў жа з да па мо гай су час-

на га аб ста ля ван ня — мож на 

лі та раль на ад чуць ат мас фе-

ру свя та і за зір нуць на на цы-

я наль ныя пад вор кі.

«ХТО ПА СПЕЎ — 
ТОЙ І З'ЕЎ»

Між ін шым, сё ле та фес-

ты валь упер шы ню па шы рыў 

свае ме жы: на трэ ці дзень ён 

пе ра мяс ціў ся на Аў гус тоў скі 

ка нал, які так са ма ўва хо дзіць у 

бяз ві за вую зо ну. Тут ад бы лі ся 

роз ныя ці ка выя ме ра пры ем-

ствы: ад кон кур саў па хут кас-

ным з'я дан ні са сі сак да beer-

стар таў. А яшчэ тут ву чы лі ся 

по бы та вым тан цам — у чым 

да па маг лі май стар-кла сы.

Ад зна чым, што больш за 

20 га доў свай го іс на ван ня 

фес ты валь на цы я наль ных 

куль тур у Грод не стаў са праўд-

ным брэндам ста ра жыт на га 

го ра да і сён ня вя до мы да лё-

ка за яго ме жа мі. Гро дзен скі 

фес ты валь па маш та бе, шчы-

рас ці, ат мас фе ры ду хоў на га 

яд нан ня ад кры та дэ ман струе 

ўсё тое, што ня се ў са бе кож-

ная на цыя. Фес ты валь, які 

«пры зям ліў ся» ў Грод не, на 

пра ця гу го да сім ва лі зуе за-

ха ван не шмат ве ка вых тра-

ды цый роз ных на ро даў, якія 

жы вуць у зго дзе ў Бе ла ру сі, 

ша ну юць і па ва жа юць адзін 

ад на го.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 

Але на КАР ПЕН КА, 

фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.
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СВЯ ТА СВЯ ТА 
СЯБ РОЎ СТВА СЯБ РОЎ СТВА 

І НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА І НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА 
АДЗІН СТВААДЗІН СТВА

 Да тэ мы
У ме жах шмат на цы я наль на га свя та ў Грод не ў адзі най 

у Бе ла ру сі лю тэ ран скай кір се прай шоў кан цэрт джа за вай 
ар ган най му зы кі. Пісь мен ні кі роз ных на цы я наль нас цяў аб-
мер ка ва лі ак ту аль ныя пы тан ні твор час ці за круг лым ста-
лом, на се мі на ры ў Гро дзен скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 
імя Ян кі Ку па лы на ву коў цы па раў на лі гу чан не мас тац кіх 
тэкс таў у ары гі на ле і ў пе ра кла дзе. На Алеі сяб роў ства ў 
Ка лож скім пар ку прад стаў ні кі кі тай скай, ла ці на а ме ры кан-
скай, ла тыш скай і араб скай ды яс пар вы са дзі лі но выя дрэ-
вы: кедр, чыр во нае дрэ ва, лі пу і ака цыю.

Больш фота глядзіце
на сайце zviazda.by

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


