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За ста нец ца му зей...
Ад гры ме лі кан цэр ты на фес-

ты валь ных сцэ нах; яр кае шэс це 
ўдзель ні каў, якое прад стаў ля ла не 
толь кі кас цю мы, але і пес ні, тан цы, 
на цы я наль ныя тэ ат раль ныя фор-
мы, за ста ец ца толь кі яск ра вым ус-
па мі нам і згад кай, што мо жа быць 
уз ноў ле най па фо та здым ках. З 
фес ты ва ля мі на цы я наль ных куль-
тур раз віт вац ца заў сё ды сум на, бо 
кож ны з іх, хоць тра ды цый ны і ба-
га ты на за вя дзён кі, з'яў ля ец ца не-
паў тор ным і глы бо ка ін ды ві ду аль-
ным па вод ле ат мас фе ры. Сё лет ні 
фес ты валь яго ўдзель ні кам і гас цям 
за пом ніц ца доб ра зыч лі вы мі ўсмеш-
ка мі, гас цін нас цю га ра дзен цаў, над-
звы чай ба га тай пра гра май (па спець 
усё па ба чыць і па чуць бы ло амаль 
не маг чы ма!), раз на стай нас цю ра-
мес ніц кіх вы ра баў, прад стаў ле ных 
на вы стаў цы-про да жы «Го рад май-
строў за пра шае на кір маш».

Але ХІ Рэс пуб лі кан скі фес ты валь 
на цы я наль ных куль тур па кі нуў па 
са бе ў ста ра жыт най Га род ні і ма тэ-
ры яль ныя свед чан ні па мя ці. Ад но з 
іх — му зей фес ты ва лю, што рас па-
чаў пра цу ў СШ №8. Яго ства раль-
ні кі лі чаць, што гіс то рыя фес ты ва лю 
па він на быць вя до мая не толь кі яго 
ар га ні за та рам і па ста ян ным удзель-
ні кам, але і ўсім жы ха рам го ра да, 
яго гас цям.

Пад час ад крыц ця му зея фэс ту 
на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га 
гар вы кан ка ма Зоя КУ ЛЕ ША заў-
ва жы ла:

— Ад крыц цё му зея Рэс пуб-
лі кан ска га фес ты ва лю на цы-
я наль ных куль тур — па дзея 
доў га ча ка ная і вель мі важ ная. 
Фес ты валь мае двац ца ці га до-
вую гіс то рыю, та му ства рэн не 
яго му зея бы ло прос та не аб-
ход нас цю. Па куль экс па зі цыя 
раз мяс ці ла ся ў СШ №8 го ра-
да Грод на, яна рас па вя дае 
пра гіс то рыю фэс ту, але я 
пе ра ка на ная, што з кож ным 
на ступ ным фес ты ва лем фон-
ды му зея бу дуць па паў няц ца 
і, маг чы ма, з ця гам ча су му-
зей ад зна чыць на ва сел ле ў 
гіс та рыч ным цэнт ры го ра да, 
атры мае ста лую пра піс ку ў 
асоб ным ста ра жыт ным бу-
дын ку. Спа дзя ю ся, яго фон ды 
ста нуць ка рыс ны мі па ра да мі 
для тых, хто бу дзе ла дзіць 
фэст пас ля нас.

Ад мет на, што но вы му-
зей — дру гі ў на шай кра і не, 
які пры све ча ны асоб на му фес-
ты ва лю. Ле тась бы ла ад кры та 
экс па зі цыя пра па стаў скі фэст 
«Зві няць цым ба лы і гар мо нік», 

але ві да воч на, што му зей фэс ту на-
цы я наль ных куль тур мае на мно га 
боль шы па тэн цы ял для па шы рэн ня. 
Ужо сён ня экс па зі цыя на ліч вае ка ля 
дзя сят ка стэн даў, яны рас каз ва юць 
пра гіс то рыю фес ты ва лю і на цы я-
наль нас ці, якія пра жы ва юць на Бе-
ла ру сі. Ёсць тут ка лек цыя су ве ні раў з 
па пя рэд ніх фэс таў, а так са ма фі гу ры-
сім ва лы, якія што год атрым лі ва юць 
ды яс па ры-ўдзель ні кі свя та.

На ват у дзень ад крыц ця фон ды 
гэ та га ўні каль на га му зея па поў ні-
лі ся но вы мі прад ме та мі. Так, Зоя 
Ку ле ша пе рад ала сім вал сё лет ня-
га фес ты ва лю — шкля но га бус ла, 
які ўзля тае. А на мес нік стар шы ні 
Бе ла рус ка га фон ду куль ту ры, 
адзін з ар га ні за та раў са ма га пер-
ша га фес ты ва лю на цы я наль ных 
куль тур, які прай шоў у Грод не ў 
1996 го дзе, Та дэ вуш СТРУ ЖЭЦ-
КІ пе ра даў фільм пра пер шы фэст. 
Та дэ вуш Іва на віч ска заў:

— Я вель мі ра ды, што спраў джва-
ец ца мая ма ра аб ства рэн ні му зея 
фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур. 
У 1994 го дзе, ка лі фэст толь кі за дум-
ваў ся, яго ар га ні за та ры бы лі ўпэў не-
ны ў тым, што свя та ста не ад ным з 
са мых яр кіх, пры го жых і ад мет ных у 
на шай кра і не. Так і ад бы ло ся. Больш 
за тое, ён атры маў ся яшчэ і са мым 
ды на міч ным, бо твор чыя рэ сур сы 
свя та вель мі знач ныя, і за двац ца-
ці год дзе іс на ван ня фес ты ва лю яны 
не рас кры тыя.

Так, ка лі звяр нуц ца да гіс то рыі, 
то ў пер шым фес ты ва лі пры ма лі 

ўдзел прад стаў ні кі толь кі 11 на цы-
я наль ных аб' яд нан няў, та ды не ўсе 
з іх ме лі свае твор чыя ка лек ты вы. 
Вы ні кі двац ца ці год дзя іс на ван ня 
фес ты ва лю са праў ды ўраж ва юць: 
аб са бе за яві ла мно га но вых на цы я-
наль нас цяў, бы лі ство ра ны твор чыя 
ка лек ты вы, якія над звы чай вы со ка 
ўзня лі свой узро вень вы ка нан ня, 
мно гія на блі зі лі ся да пра фе сій ных.

Ду ма ец ца, ад ной з тра ды цый 
фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур 
мо жа стаць і па паў нен не яго му зея 
твор чы мі прад ме та мі, ці ка вы мі рэ-
ча мі ад удзель ні каў. Жы вы, ды на-
міч ны му зей мае ўсе маг чы мас ці 
для раз віц ця і па шы рэн ня, ён мо жа 
стаць ад ным з са мых ці ка вых му-
зе яў у го ра дзе, пры ваб лі ваць гас-
цей з ін шых кра ін. Толь кі ўя ві це: 
ад но на вед ван не му зея фес ты ва-
лю мо жа даць уяў лен не пра на цы-
я наль нас ці, якія пра жы ва юць на 
тэ ры то рыі на шай кра і ны, і іх куль-
ту ру, тра ды цыі.

...і ста ра жыт ная 
лад дзя

Па чат кам яшчэ ад на го важ на га 
пра ек та, на гэ ты раз ту рыс тыч на га, 
ста ла ад крыц цё пад час фес ты ва лю 
на цы я наль ных куль тур скульп ту ры-
сім ва ла на бе ра зе Нё ма на, не па-
да лёк ад Ста ро га і Но ва га зам каў. 
Фі гу ра лад дзі-на са да з'я ві ла ся на 
бе ра зе ма гут най ра кі не вы пад ко ва. 
На та кіх лад дзях у ХІІ ста год дзі на шы 
прод кі ру ха лі ся па хва лях Нё ма на, а 
ў ХXІ ста год дзі яна мо жа стаць ту-
рыс тыч ным брэн дам Грод на. Мяр-
ку ец ца, што ад крыц цё скульп ту ры 
па слу жыць стар там для важ ных пра-
ек таў і ра шэн няў, сім ва лам друж бы 
на ро даў і кра ін. Ура чыс тую цы ры мо-
нію прад стаў лен ня лад дзі пуб лі цы 
пра вёў стар шы ня Гро дзен ска га 
гар вы кан ка ма Ме чы слаў ГОЙ. Ён 
пад крэс ліў:

— Нам пры ро да па да ры ла ўні-
каль ную ра ку Нё ман. Ужо дзе вяць 
ста год дзяў та му яна бы ла асноў ным 
ганд лё вым шля хам для на шых прод-
каў. На жаль, сён ня ра ку ў та кіх мэ-
тах мы амаль не вы ка рыс тоў ва ем, 
не раз ві ва ем яе эк скур сій ны і ту рыс-
тыч ны па тэн цы ял. А яна мо жа быць 
ка рыс най для го ра да, рэ гі ё на і су сед-
ніх дзяр жаў. Лі та раль на на мі ну лым 
тыд ні мы пра плы лі па Нё ма не ад 
Грод на да лі тоў ска га Друс ке нін кая, 
усё атры ма ла ся. Спа дзя ём ся, што 
гэ ты сім ва ліч ны жэст ста не па чат кам 
доб ра ўпа рад ка ван ня ра кі, на быц ця 
но вых суд наў для ажыц цяў лен ня 
транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва.

Скульп ту ра лад дзі ста ла до ка зам 
пе ра ем нас ці па ка лен няў, за ха ван ня 
па мя ці пра тра ды цыі краю праз га ды 
і ста год дзі. У цы ры мо ніі ад крыц ця 
фі гу ры так са ма пры ня лі ўдзел на-
мес нік стар шы ні Рэс пуб лі кан ска га 

ту рысц ка-спар тыў на га са ю за Сяр гей 
Ка ля да і аў тар скульп ту ры Ула дзі мір 
Пан ця ле еў.

Ад мет на, што ста ра жыт ная шах-
мат ная фі гур ка, якая на тхні ла на 
ства рэн не скульп ту ры, ад но сіц ца 
да ча соў га ра дзен ска га кня зя Усе-
ва лад кі і кня гі ні Агаф'і. Ме на ві та 
та кія лад дзі ў той час за бяс печ ва лі 
кант роль над ру хам ганд лё вых су доў 
па Нё ма не. Гэ та ўні каль ная лод ка з 
дву ма вост ры мі на са мі маг ла ха дзіць 
па ра цэ і вель мі хут ка ма неў ра ваць, 
ру хац ца ў абод ва ба кі, граб цы пры 
гэ тым бы лі сха ва ныя пад па лу бай.

Кі раў ніц тва го ра да пла нуе, што з 
ча сам не па да лёк ад скульп ту ры лад-
дзі з'я віц ца пры стань, а са ма фі гу ра 
ста не яшчэ ад ным пунк там пры цяг-
нен ня ту рыс таў. Ме чы слаў Гой так-
са ма ад зна чыў, што сён ня Грод ну не 
ха пае ма лых скульп тур ных фор маў, 
та му час ад ча су на ву лі цах гэ та га 
ста ра жыт на га го ра да бу дуць з'яў ляц-
ца но выя фі гу ры. На ступ ную ўста но-
вяць ужо ў ве рас ні, да Дня го ра да.

Яшчэ і ўзім ку?
Пра вя дзен не Рэс пуб лі кан ска га 

фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур 
у лет нім фар ма це — цал кам ла гіч-
нае і зра зу ме лае ра шэн не, якое за 
двац ца ці год дзе іс на ван ня свя та ся-
бе апраў да ла. Але ка лі пра па на ваць 
прад стаў ні кам роз ных на цы я наль-
нас цяў якія жы вуць у Бе ла ру сі, са-
брац ца ў Грод не ўзім ку? А са мо свя-
та пра во дзіць як Алім пій скія гуль ні, 
ле там і зі мою? Ме на ві та та кую ідэю 
вы ка заў пад час цы ры мо ніі за крыц-
ця фэс ту мі ністр куль ту ры Ба рыс 
СВЯТ ЛОЎ. Ён за зна чыў:

— На жаль, на блі жа ец ца за вяр-
шэн не свя та. Мы рых та ва лі ся да 
яго ця гам паў го да, і ўсё атры ма ла-
ся. Чар го вы раз фес ты валь па цвер-
дзіў, што Бе ла русь — гэ та руч нік, дзе 
мо гуць вы шы ваць куль тур ныя ўзо ры 
прад стаў ні кі роз ных на цы я наль нас-
цяў. Та му не дзіў на, што фэст ка рыс-
та ец ца та кой па пу ляр нас цю. Ён уно-
сіць знач ны ўклад у раз віц цё куль ту-
ры кра і ны. Вар та бы ло б па шы рыць 
пра гра му фес ты ва лю і пра во дзіць 
свя та не толь кі ле там, але і ўзім ку.

І са праў ды, зі мо вы фар мат свят-
ка ван ня па ка заў бы на вед валь ні кам 
фэс ту ін шыя ас пек ты куль ту ры на-
цы я наль нас цяў-удзель ні каў. Гэ та не 
толь кі «лет ні» ва ры янт баў лен ня ча су 
ў вы гля дзе спе ваў і тан цаў на воль-
ным па вет ры, але і больш ка мер ныя 
хат нія зі мо выя за ба вы, на прык лад 
ка ляд ныя гуль ні ці ся мей ныя аб ра ды, 
а так са ма ін шыя кас цю мы і стра вы 
на цы я наль най кух ні. Та ды і на цы я-
наль ныя пад вор кі маг лі б зда быць 
но вы фар мат — пе ра тва рыц ца ў паў-
на вар тас ныя ха ты ці за лы.

Як бы там ні бы ло, шкля ныя бус-
лы — сім ва лы сё лет ня га фэс ту (вы-
раб ле ныя на шкло за вод зе «Нё ман» 
у Бя ро заў цы, што на Лід чы не) ужо 
знай шлі свае гнёз ды ў роз ных кут ках 
Бе ла ру сі, па ся лі лі ся ў прад стаў ні коў 
на цы я наль ных ды яс пар, якія ў зго дзе 
жы вуць на на шай зям лі. Мы ж бу дзем 
ча каць но вай су стрэ чы ў ста ра жыт-
ным Грод не, і не важ на, прой дзе яна 
ўлет ку ці ўзім ку, мож на быць упэў не-
ны мі, што на свя це на цы я наль ных 
куль тур заў сё ды бу дзе ва ла да рыць 
мір, друж ба і зго да па між прад стаў-
ні ка мі роз ных на ро даў.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by
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Жы вы, ды на міч ны му зей мае 
ўсе маг чы мас ці для раз віц ця 
і па шы рэн ня, ён мо жа стаць 
ад ным з са мых ці ка вых му зе яў 
у го ра дзе, пры ваб лі ваць гас цей 
з ін шых кра ін.

Ду ма ец ца, фес ты валь на цы я наль ных куль тур — вя лі кая ра-
дасць і вя лі кі го нар пе рад усім для га ра дзен цаў. Хле ба соль на 
пры няць, вет лі ва пры ві таць столь кі гас цей — пра ца не з лёг кіх. 
Але, упэў не на, усё прай шло вы дат на. Мі лі цы я не ры бы лі вет лі вы-
мі, жы ха ры го ра да ўсмеш лі вы мі, а ар га ні за та ры — да свед ча ны мі 
і ак тыў ны мі. Пра вы ні кі пра вя дзен ня свя та рас ка заў стар шы ня 
Гро дзен ска га гар вы кан ка ма Ме чы слаў ГОЙ:

— Мы ра зам упры го жы лі го рад, каб су стрэць гас цей фес ты ва-
лю — на шых ста рых сяб роў і но выя дэ ле га цыі. Дзя кую ўсім жы ха рам 
Грод на, якія ад гук ну лі ся на прось бы аб доб ра ўпа рад ка ван ні бал ко наў, 
па са дцы кве так. Усе ўдзель ні кі фэс ту вель мі доб ра ад па чы лі, атры ма лі 
за да валь нен не і ад фес ты валь най пра гра мы, і прос та ад су стрэ чы з 
на шым го ра дам. Я ра ды, што мы на вель мі вы со кім уз роў ні пад рых-
та ва лі свя та і пры ня лі гас цей. Для мя не ж фэст стаў пэў на га кштал ту 
эк за ме нам, бо яго ар га ні за цы яй я зай ма ю ся ўпер шы ню. І ўсмеш лі выя 
тва ры лю дзей на ву лі цах го ра да — най леп шая ад зна ка, па каз чык та-
го, што свя та прай шло доб ра. Вель мі доб рыя вод гу кі я атры маў і ад 
ра мес ні каў, яны на ват скар дзі лі ся, што ча сам не ха па ла вы ра баў для 
про да жу. Зна чыць, у на вед валь ні каў фэс ту ёсць вя лі кая ці ка васць і 
да на род ных ра мёст ваў.

ЯК ПЯ ЛЁСТ КІ 
НА КВЕТ ЦЫ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)


