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Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 
пер шы на мес нік мі ніст ра 
фі нан саў:

«Трэ ба ра зу мець, што дэ на мі на цыя 
не па він на і не бу дзе пры во дзіць да 
яко га-не будзь рос ту цэн. Гэ та са мае 
важ нае. Дэ на мі на цыя не ўяў ляе са бой 
абяс цэнь ван ня на цы я наль най ва лю ты, 
яна ўяў ляе са бой ін шыя адзін кі 
вы мя рэн ня. Па куп ніц кая здоль насць 
тых срод каў, якія за хоў ва юц ца на 
ра хун ках гра ма дзян, не зме ніц ца. 
Ні я кіх ры зык для лю дзей, якія 
за хоў ва юць свае срод кі ў бе ла рус кіх 
руб лях, ня ма. Пы тан не ў спра шчэн ні 
са міх аб' ёмаў ру ху срод каў па 
ра хун ках, у ска ра чэн ні ну лёў. 
Пра вя дзен не дэ на мі на цыі — па каз чык 
та го, што і ўрад, і На цы я наль ны банк 
га то выя рэа лі зоў ваць уз ва жа ную 
эка на міч ную па лі ты ку, якая не бу дзе 
пры во дзіць да вы со кай ін фля цыі, 
якая бу дзе па каз ваць ста біль насць 
на цы я наль най ва лю ты».

Па мя та е це кар ці ну італь ян ска га рэ жы сё ра 
Па ола Са рэ нці на «Вя лі кая пры га жосць»? 
Га лоў ны ге рой, рас ча ра ва ны 65-га до вы 
пісь мен нік і жур на ліст Джэп Гам бар дэ ла, 
што на зі рае за кры зі сам гра мад ства ў не-
вы моў на пры го жым Ры ме, су стра кае ў ве-
ча ро вым го ра дзе жан чы ну-ле ген ду, жан чы-
ну-ба гі ню, жан чы ну-ма ру, вя лі кую, су гуч на 
наз ве філь ма, акт ры су. Са му ся бе ў гэ тым 
эпі зо дзе сыг ра ла фран цу жан ка Фа ні Ар дан. 
Гэ тая вы пад ко вая су стрэ ча — быц цам пры-
від — мае та кое ж моц нае, ма гіч нае ўздзе-
ян не на ге роя сва ёй пры га жос цю, як і сам 
Рым. Гам бар дэ ла толь кі за сты вае ў не пры-
кры тым лю ба ван ні. Вя лі кая пры га жосць, 
акт ры са і рэ жы сёр ка Фа ні Ар дан вый шла на 
сцэ ну ста ліч на га Па ла ца Рэс пуб лі кі як гос ця 
XXІІ Мінск ага між на род на га кі на фес ты ва лю 
«Ліс та пад». Бяс прой грыш нае ра шэн не для 
цы ры мо ніі ад крыц ця.

«Я ні ко лі не лю бі ла ту рызм, але я заў сё ды 
лю бі ла кі но, дзя ку ю чы яко му змаг ла па да рож ні-
чаць, су стра каць лю дзей і зна ё міц ца з імі. Быць 
за про ша най сю ды, пры сут ні чаць на ад крыц ці 
«Ліс та па да» і не каль кі дзён пра вес ці ў гу шчы 
па дзей у ва шым го ра дзе — для мя не вя лі кая 
ра дасць», — вы ма ві ла Ар дан са сцэ ны ніз кім 
глы бо кім го ла сам.

Кі не ма то граф сё ле та ад зна чае сваё 120-год-
дзе, та му цы ры мо нія ад крыц ця «Ліс та па да» прай-
шла ў ат мас фе ры «за ла то га ве ка» кі но: у фае 
чу лі ся су свет ныя джа за выя хі ты, на эк ра не гос ці 
фес ты ва лю маг лі ба чыць і фільм пі я не раў кі не ма-
то гра фа бра тоў Люм' ер, і кар ці ну Чарль за Чап лі-
на, і пер шую гу ка вую стуж ку «Спя вак джа зу». Тут 
жа пе рад па чат кам ура чыс тас ці ад бы ло ся дэ фі ле 

ма дэ ляў, што пра дэ ман стра ва лі ка лек цыю ве ча-
ро вых су ке нак ад бе ла рус ка га ды зай не ра Мі ка лая 
(ці Ні ка ля) Ма ро за ва.

Ме ра пры ем ства не абы шло ся без сва іх тра-
ды цый ных эпі зо даў: важ кі і га ба рыт ны спе цы-
яль ны прыз Прэ зі дэн та «За за ха ван не і раз віц цё 
тра ды цый ду хоў нас ці ў кі на мас тац тве» атры маў 
ра сій скі рэ жы сёр Ва дзім Аб дра шы таў (на фота), 
які сё ле та з'яў ля ец ца стар шы нёй між на род на га 
жу ры асноў на га кон кур су іг ра во га кі но. Для яго 

гэ та бы ло не ча ка нас цю, як і для гас цей: «У мя-
не шмат звя за на, і доб ра звя за на, з Мінск ам. Я 
зды маў тут кар ці ну «Плюм бум, ці Не бяс печ ная 
гуль ня», асоб ныя эпі зо ды «Слу гі». Мы жы лі ў Мін-
ску, і пра гэ та жыц цё за ста лі ся доб рыя ўспа мі ны, 
за што шчы ры дзя куй і го ра ду, і тым лю дзям, 
якія мне та ды да па ма га лі. У вель мі даў нія ча сы 
я пра хо дзіў ва ен ныя збо ры ў Ста рых Да ро гах, 
ка лі хто ве дае. (За ла ад гук ну ла ся 
ве дан нем і апла дыс мен та мі.)
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На фес ты ва лі ўсё толь кі па чы на ец ца
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