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Сто га доў та му 
ў Брэс це на ра-
дзiў ся Ме на хем 
Бе гiн, якi по тым 
стаў прэм' ер-мi-
нiст рам Iз ра i ля. 
Яго вы дат ныя за-
слу гi як па лi ты-
ка i гра мад ска га 
дзея ча ад зна ча-
ны Но бе леў скай 
прэ мi яй мi ру. Iдэя 
па ста вiць пом нiк 
на ра дзi ме Бе гi на 
бы ла агу ча на пад час вi зi ту iз ра-
iль скай дэ ле га цыi ў Брэст на са-
мым па чат ку гэ та га го да. Та ды i 
бы ла да сяг ну та да моў ле насць. У 
склад твор чай гру пы, якая пра-
ца ва ла над пом нi кам, увай шлi 
лаў рэ ат Ле нiн скай прэ мii СССР 
ар хi тэк тар Ле а нiд Ле вiн, брэсц кi 
скульп тар Але ся Гур шчан ко ва, 
ар хi тэк тар Кан стан цiн Се лi ха-
наў, га лоў ны ар хi тэк тар Брэс та 
Алег Ля шук.

Не каль кi дзён та-
му бюст уста на вi лi ў 
скве ры па ву лi цы Куй-
бы ша ва, не да лё ка ад 
бу дын ка, у якiм бы ла 
шко ла, дзе i ву чыў ся 
юны Ме на хем Бе гiн. I 
ў апош нi дзень каст-
рыч нi ка га ра джа не 
i гос цi са бра лi ся на 
ўра чыс тае ад крыц цё 
пом нi ка. Мэр Брэс та 
Аляк сандр Па лы шан-
коў рас ка заў пры сут-

ным, што мес ца, на якiм ста яць усе 
ўдзель нi кi iм прэ зы, у па чат ку вай ны 
бы ло ад ве дзе на пад ге та. Тут зна хо-
дзi ла ся боль шая част ка брас таў чан. 
Бо з 47 ты сяч ча ла век на сель нiц тва 
да ва ен на га Брэс та 34 ты ся чы скла-
да лi яў рэi. Аб са лют ная боль шасць на-
сель нi каў ге та за гi ну ла ў 1942 го дзе. 
«Гэ тую тра гiч ную ста рон ку з жыц ця 
го ра да мы заў сё ды па мя та ем», — 
пад крэс лiў стар шы ня гар вы кан ка ма 

i ад зна чыў, што ў го ра дзе ша ну юць 
па мяць усiх зна ка мi тых вы хад цаў, у 
шэ ра гу якiх — i вя до мы дзяр жаў ны 
дзе яч Iз ра i ля Ме на хем Бе гiн.

Над звы чай ны i Паў на моц ны Па сол 
Дзяр жа вы Iз ра iль у Бе ла ру сi Iо сiф Ша-
гал за чы таў вi таль ны зва рот прэм' ер-
мi нiст ра Iз ра i ля Бiнь я мi на Не тань я ху да 
ўдзель нi каў мi тын гу, а так са ма на га-
даў за слу гi Ме на хе ма Бе гi на ў спра ве 
ўста ля ван ня мi ру. У 1979 го дзе Бе гiн 
да бiў ся мiр на га па гад нен ня па мiж Iз ра-
i лем i Егiп там, за што i быў уда сто е ны 
Но бе леў скай прэ мii мi ру.

На пя рэ дад нi ад крыц ця пом нi ка ў 
Брэс це ад бы ла ся прэ зен та цыя i ўра-
чыс тае га шэн не бло ку паш то вых 
ма рак, пры све ча ных на цы я наль ным 
лi да рам Iз ра i ля, вы хад цам з Бе ла ру-
сi. А ўжо на на ступ ны дзень мар кi з 
парт рэ та мi Ме на хе ма Бе гi на, Iц ха ка 
Ша мi ра, Ха i ма Вей цма на, Шы мо на 
Пе ра са, За лма на Ша за ра пра да ва лi-
ся ў паш то вай кра ме.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

ПА МЯ ТАЙ 
ПРОДКАЎ 

СВА ІХ
2 ліс та па да, на на ступ ны дзень пас ля ўра чыс тас ці 

ў го нар Усіх Свя тых, ка то лі кі Бе ла ру сі 
ўспа мі на юць усіх па мер лых вер ні каў

Па ша на да прод каў — вы раз ная асаб лі васць на ша га на ро да, 
якую за хоў вае ён ужо на пра ця гу мно гіх ста год дзяў. І гэ тая 
доб рая тра ды цыя — згад ваць у асен нія дні на шых спа чы-
лых, — якую спрад ве ку на на шай зям лі на зы ва лі Дзя да мі, 
пас ля — ус па мі нам усіх па мер лых, яд нае нас пад доб рым 
сцвяр джэн нем поль ска га фі ло са фа і эты ка Та дэ ву ша Ка-
тар бінь ска га: «Мі ну лае, якое за хоў ва ец ца ў па мя ці, ёсць 
част ка сён няш ня га». А па мяць, між ін шым, і слу жыць нам 
для та го, каб на шыя ка ра ні не чарс цве лі, не пе ра тва ра лі ся 
ў тру ху. Ай цец Мі ха іл Цвяч коў скі, про башч па ра фіі ў го нар 
Ма ці Бо жай Фа цім скай, што ў Жо дзі не, у сваю чар гу рас-
па вёў «Звяз дзе» пра тое, якім гэ ты дзень па ві нен быць у 
жыц ці хрыс ці я ні на.

— Я вель мі доб ра 
па мя таю гэ тыя ліс та-
па даў скія дні свай го 
дзя цін ства, — пры-
гад вае наш су раз моў-
ца. — Мае прод кі на 
Мёр шчы не спа чы ва-
юць на двух роз ных 
мо гіл ках, якія мы ха-
дзі лі пры бі раць ра зам 
са сва я ка мі. Пе рад усім 
я пом ню ма літ ву. Ка лі 
ўпа рад коў ва лі ма гі лы, 
мы заўж ды за трым-
лі ва лі ся дзе ля яе. І, 
без умоў на, дум кі ў той 
мо мант пры хо дзі лі пра 
тое, што бу дзе з на мі 
пас ля смер ці.

— Ка лі пра ана лі за-
ваць бе ла рус кія па -
д ан ні, на род ныя тра-
ды цыі, ад ра зу пры хо-
дзіш да вы сно вы, што 
прод каў у нас асаб лі-
вым чы нам ша ну юць 
яшчэ спрад ве ку.

— Мне ду ма ец ца, 
што гэ ты культ вы плы-
вае з глы бі ні па трэ бы 
ча ла ве ка, яго сэр ца, а 
ўсё гэ та бя рэц ца з ве ры. Бо хрыс ці я не ве раць у жыц цё веч нае, у 
тое, што, ка лі нех та па мі рае, яго ду ша ідзе на спат кан не з Бо гам. 
Але не кож ны, хто ады хо дзіць у ін шы свет, трап ляе ад ра зу да ста ну 
не ба. Ма літ ва да па ма гае ду шам па мер лых да сяг нуць не ба, поў на га 
з'яд нан ня з Бо гам.

— У кас цё ле 2 ліс та па да на зы ва юць ус па мі нам усіх па мер-
лых, днём за душ ным, а вось на род па-ра ней ша му за ве гэ ты 
дзень Дзя да мі.

— Тра ды цыя хут ка не вы ка ра ня ец ца. Тут мож на пры га даць і Ада-
ма Міц ке ві ча, які на пі саў паэ му «Дзя ды». Усве дам лен не пры хо дзіць з 
ча сам. І, як ка заў Па па Ян Па вел ІІ, ве ра і ро зум па він ны іс ці ра зам. І 
тое, што звя за на з тра ды цы яй, не з'яў ля ец ца кеп скім. Праў да, ча сам 
пэў ныя тра ды цыі ў да чы нен ні хрыс ці ян ства трэ ба мя няць, ка лі яны 
ад яго ады хо дзяць.

— Але ёсць пэў ныя кас цёль ныя тра ды цыі, якія да ты чац ца 
ме на ві та дня ўспа мі ну ўсіх па мер лых вер ні каў...

— Па чы на ю чы з 1 ліс та па да, на пра ця гу ўся го тыд ня ў кас цё-
лах асаб лі вым чы нам мо ляц ца за па мер лых. Ра зам з вер ні ка мі 
мо гіл кі на вед ва юць свя та ры: мо ляц ца, ча сам асвя ча юць ма гі лы, 
ка лі лю дзі аб гэ тым про сяць. Ма гі лы ўвесь час па він ны быць у 
доб рым ста не, бо гэ та знак па ша ны да па мер лых, якія ады шлі 
ў веч насць. На жаль, да ўспа мі ну ўсіх па мер лых лю дзі ча сам 
да лу ча юць сваё свят ка ван не. І ў гэ тым сва ім ра зу мен ні ха пае 
за ба бо наў. Маў ляў, трэ ба ж неш та з ежы для сва я ка па кі нуць 
на ма гіл цы. Па доб нае па каз вае, у што ча ла век ве рыць. Вель мі 
час та мы мо жам па ба чыць прык рую сі ту а цыю, ка лі на мо гіл ках 
не толь кі па елі, але і чар ку куль ну лі. І ча сам та кі ча ла век не на 
ўлас ных на гах вы хо дзіць з гэ та га мес ца. Я не пад трым лі ваю та кіх 
на род ных тра ды цый. Гэ та ак ту аль ная праб ле ма. Яна свед чыць 
пра тое, што ду хоў нае раз віц цё па доб на га ча ла ве ка вель мі ніз-
кае. Ма літ ва — асноў нае, з чым ча ла век па ві нен прый сці ў гэ ты 
дзень на мо гіл кі. І гэ та са мы вя лі кі па да ру нак, які мож на зра біць 
та му, хто спа чыў.

Вар та ад зна чыць, што ў хра мах так са ма пра хо дзяць су поль ныя 
ма літ вы за па мер лых. Па ра фі я не ня суць карт кі з ім ёна мі тых, за 
ка го трэ ба ма ліц ца. І лю боў да па мер ла га за клю ча ец ца, між ін шым, 
не толь кі ў тым, каб мая пры ват ная ма літ ва да па маг ла яму, але 
так са ма і ма літ ва паў сюд на га кас цё ла. І пад час ве ча ро вай ма літ вы 
карт кі за чыт ва юц ца. Па пе рак з ім ёна мі бы вае так шмат, што за раз 
іх не пра чы та еш. І ча сам за чыт ван не да во дзіц ца дзя ліць на не каль кі 
час так.

— Да рэ чы, пэў ная част ка на шай мо ла дзі на пя рэ дад ні ўра-
чыс тас ці Усіх Свя тых ад зна чае Хэ лоў ін — кель цкае, языч ніц-
кае свя та, да яко га ва ро жа ста віц ца і пра ва слаў ная царк ва, і 
кас цёл.

— На гэ тую тэ му ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі з'яў ля ец ца шмат 
ар ты ку лаў. Асаб лі ва та ды, ка лі на ды хо дзіць па доб нае псеў да свят-
ка ван не. Ка жу так, бо я аб са лют на не згод ны з тым, што гэ та свя та. 
Мне зда ец ца, што мо ладзь сён ня прос та не за дум ва ец ца над тым, 
што та кое Хэ лоў ін. Для яе гэ та ча со вы эле мент, ад яко га мож на 
атры маць ад рэ на лін, па жар та ваць з сяб ра мі, пе ра апра нуц ца ў кас-
цю мы. На сця рож вае, што ча ла век ха ва ец ца і ра ду ец ца за мас кай, а 
зна чыць ба іц ца быць са бой без яе. Гэ ты ве чар па ві нен быць ча сам, 
ка лі ча ла век пе ра жы вае сваю свя тасць і з яе му сіць чэр паць вя лі-
кую ра дасць. Мо ладзь усё спіх вае на гуль ню, ад нак па доб ная гуль ня 
мо жа быць не бяс печ най.

І на пры кан цы на шай раз мо вы ха чу ска заць, што трэ ба за ду мац ца 
над ура чыс тас цю Усіх Свя тых і ўспа мі нам усіх па мер лых. Прос та па-
раз ва жаць над гэ тай та ям ні цай. Жыц цё — яно адзі нае, не паў тор нае. 
Без умоў на, пра жыць яго мож на так, як нам хо чац ца, мець з гэ та га 
аса ло ду. Але пас ля ты не вер неш ні вод на га дня. А ці не вар та бы ло 
б пра жыць жыц цё так, каб пас ля не шка да ваць? А рап там для та го, 
хто не ве рыць, ака жац ца, што Бог ёсць. Ці не бу дзе та бе ўзна га ро да 
за свя тое жыц цё? На пэў на, бу дзе...

Та рас ШЧЫ РЫ. 
Фота аўтара.

Ай цец Мі ха іл Цвяч коў скі.

Бы вай... Мы сён ня вы маў ля ем 
гэ тае сло ва з асаб лі вай го рыч чу. 
Мы раз віт ва ем ся з на шым Іва нам 
Кан дра та ві чам Каз ло вым — са мым 
ста рэй шым са звяз доў цаў. Ён быў 
вы дат ным жур на ліс там, доб ра зыч-
лі вым ка ле гам, муд рым і заўж ды 
ап ты міс тыч ным сяб рам. У час 
вай ны са збро яй у ру ках зма гаў ся 
за Бе ла русь. У мір ны час плён на 
слу жыў Ай чы не, заўж ды за ста ваў-
ся на пе ра да вой лі ніі бе ла рус кай 
жур на ліс ты кі. Амаль дзе вя нос та 
ча ты ры га ды жыц ця даў яму лёс. 
Ён шмат па спеў зра біць. Па мяць 
пра на ша га ве тэ ра на за ста нец ца з 
но вым па ка лен нем звяз доў цаў.

Бы вай, да ра гі наш дзядзь ка Ян-
ка!...

Звяздоўцы.

У сту дэн таў бе ла рус кiх ВНУ ёсць час 
да 15 снеж ня бя гу ча га го да для та го, 
каб па даць свае тво ры на кон курс. Ён 
прой дзе ў два ту ры. Пад час пер ша га 
сту дэн ты да сы ла юць свае тво ры ў ад-
па вед нас цi з на мi на цы я мi на элект рон-
ную скры ню brаmаmаr2013@gmаil.соm, 
а жу ры ў скла дзе вя до мых лi та ра та раў 
вы зна чае фi на лiс таў.

Пад час дру го га ту ра фi на лiс ты атры ма юць 
лi та ра тур ныя за дан нi i блi жэй па зна ё мяц ца 
адзiн з адным i з ар га нi за та ра мi кон кур су. 
Так са ма яны возь муць удзел у май стар-кла-
сах прад стаў нi коў твор чай iн тэ лi ген цыi кра-
i ны.

Жу ры кон кур су — су час ныя пiсь мен нi кi, 
вы клад чы кi, мэт ры сва ёй спра вы: Алесь Кар-
лю ке вiч, Ра i са Ба ра вi ко ва, Ула дзi мiр Лiп скi, 
Тац ця на Сi вец, Iры на Шаў ля ко ва, На тал ля 
Кузь мiч, Га лi на Баг да на ва, Ягор Ко неў.

На пра ця гу 2013—2014 на ву чаль на га 
го да Iн сты тут жур на лiс ты кi БДУ (ка фед ра 
лi та ра тур на-мас тац кай кры ты кi i твор чая ла-
ба ра то рыя «Кры тык») упер шы ню ар га нi зуе 
рэс пуб лi кан скi лi та ра тур ны кон курс «Бра-
ма Мар-юнi» для школь нi каў 9-11 кла саў. 
Пад трым ку школь на му кон кур су аказ ва юць 
Мi нiс тэр ства аду ка цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
i Мiн скi аб лас ны iн сты тут раз вiц ця аду ка-
цыi. Па ра дак удзе лу вуч няў ана ла гiч ны: не 
паз ней за 15 снеж ня не аб ход на да слаць 
свае тво ры па элект рон най по шце на ад рас 
brаmаmаr2013@gmаil.соm.

Як ад зна чыў ку ра тар пра ек та, да цэнт ка-
фед ры лi та ра тур на-мас тац кай кры ты кi Ула-
дзi мiр Кап цаў на прэс-кан фе рен цыi з на го ды 

ад крыц ця рэс пуб лi кан ска га лi та ра тур на га 
кон кур су «Бра ма Мар», для ўдзель нi каў i 
пе ра мож цаў абедз вюх яго час так пра ду гле-
джа ны цi ка выя ме ра пры ем ствы твор ча га, 
аду ка цый на га i за баў ляль на га на прам каў. 
Га лоў ная мэ та кон кур су — не па дзя лiць 
удзель нi каў на «леп шых» i «ўсiх ас тат нiх», а 
пад тры маць кож на га ўдзель нi ка на яго шля ху 
да твор чай са ма рэа лi за цыi, да здзейс нен ня 
сва ёй ма ры.

На дум ку вы клад чы ка Iн сты ту та жур на лiс-
ты кi БДУ Ган ны Ку рэй чык, кон курс «Бра ма-
Мар» — гэ та вы дат ная маг чы масць, най перш 
для пад лет каў з рэ гi ё наў кра i ны су стрэц ца з 
леп шы мi пiсь мен нi ка мi кра i ны, атры маць ад 
iх аб' ек тыў ную ацэн ку сва iх здоль нас цяў i 
кан струк тыў ную кры ты ку. А для больш ста-
лых ма ла дых аў та раў з лi ку сту дэнц тва кон-
курс мо жа стаць пер шым кро кам да «да рос-
ла га» су пра цоў нiц тва з вы да вец тва мi i та кiм 
чы нам — па чат кам кар' е ры.

Член жу ры i асноў ны iн фар ма цый ны парт-
нёр кон кур су ды рэк тар — га лоў ны рэ дак тар 
вы да вец ка га до ма «Звяз да» Алесь Кар лю-
ке вiч у сва ёй пра мо ве ад зна чыў важ насць 
гэ та га ме ра пры ем ства для раз вiц ця на цы я-
наль най лi та ра ту ры. З'яў лен не но вых аў та-
раў, асаб лi ва тых, што пi шуць на бе ла рус кай 
мо ве, — гэ та га ран тыя та го, што на цы я наль-
ная лi та ра ту ра бу дзе жыць не толь кi як з'я ва 
ўнут ра на га жыц ця, але i як фор ма iс на ван ня 
Бе ла ру сi на мiж на род ным уз роў нi.

Да рэ чы, тво ры ўдзель нi каў i пе ра мож цаў 
кон кур су дру ку юц ца ў га зе це «Лi та ра ту ра 
i Мас тац тва» i ча со пi се «Ма ла досць», якiя 
ўва хо дзяць у склад вы да вец ка га до ма. Алесь 
Кар лю ке вiч ад зна чыў так са ма, што «Звяз да» 
га то вая да дру ка ван ня кан кур сан таў i ў кнiж-
ным фар ма це, ка лi iх тво ры бу дуць цi ка вы мi 
для чы та чоў.

Пад рых та ваў Юрый ЦА РЫК.

Ад ной з най больш знач ных па дзей каст рыч нi ка ў 
мiж на род най па лi ты цы ста лi вы нi кi прэ зi дэнц кiх 
вы ба раў у Гру зii. Пе ра мож цам кам па нii з вы нi кам 
больш за 60% пад трым кi вы бар шчы каў стаў кан-
ды дат ад ка а лi цыi «Гру зiн ская ма ра», дзейс ны 
мi нiстр аду ка цыi i на ву кi Ге ор гiй Марг ве лаш вi лi. 
Iнаў гу ра цыя но ва га кi раў нi ка дзяр жа вы пры зна-
ча на на 17 лiс та па да, а Мi ха iл Са акаш вi лi ўжо 
звяр нуў ся да гру зiн ска га на ро да з раз вi таль ным 
сло вам.

Вы нi кi вы ба раў у Гру зii цi ка выя не толь кi з пунк ту 
гле джан ня ўнут ра най сi ту а цыi ў гэ тай кра i не, але най-
перш у кан тэкс це раз вiц ця пост са вец кай пра сто ры, 
ра сiй ска-гру зiн скiх ад но сiн, еў ра зiй скай iн тэ гра цыi, а 
так са ма ўза е ма дзе ян ня Гру зii i Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 
асаб лi ва з улi кам яшчэ не за вер ша на га стар шын ства 
на шай кра i ны ў СНД.

Тры умф Марг ве лаш вi лi быў прад ка заль ны i не з'я-
вiў ся не ча ка нас цю нi для па лi тыч ных ана лi ты каў, нi для 
мiж на род най су поль нас цi. Пас ля пе ра мо гi апа зi цый най 
ка а лi цыi «Гру зiн ская ма ра» на пар ла менц кiх вы ба рах у 
мi ну лым го дзе су час ная прэ зi дэнц кая кам па нiя ба чы ла-
ся ўся го толь кi яшчэ ад ной пры ступ кай для ўма ца ван ня 
но вай гру зiн скай па лi тыч най элi ты, на ча ле якой за раз, 
без умоў на, вы сту пае прэм' ер-мi нiстр кра i ны, мiль яр дэр 
Бi дзi на Iва нiш вi лi.

Шчы ра ка жу чы, i са ма па зi цыя прэ зi дэн та за раз у 
Гру зii не бу дзе мець бы лой моц най ро лi: у хут кiм ча се 
ў за кон ную сi лу ўва хо дзяць ра ней пры ня тыя па праў кi 
да Кан сты ту цыi, згод на з якi мi кi ра ваць кра i най бу дуць 
пар ла мент ды прэм' ер. Ге ор гiй Марг ве лаш вi лi ад кры та 
ка жа аб сва ёй блiз ка сцi да асо бы прэм' е ра i агуль ным 
з Iва нiш вi лi ба чан нi гру зiн скай па лi ты кi.

Гру зiя — Ра сiя: без пе ра мен?
У той са мы час, ня гле дзя чы на прад ка заль насць вы-

нi каў, мно гiя ана лi ты кi раз гля да лi прэ зi дэнц кiя вы ба ры 
як свое асаб лi вую мя жу, ру бi кон для ра зу мен ня су час-
най гру зiн скай па лi ты кi. З мо ман ту за ступ лен ня Iва-
нiш вi лi на па са ду прэм' ер-мi нiст ра Гру зii ў дзяр жаў ным 
апа ра це гэ тай кра i ны ад зна чаў ся сiс тэм ны кан флiкт 
iн та рэ саў па мiж ура дам i прэ зi дэн там, што знай шло 
сваё ад люст ра ван не ў мiж на род ных ад но сi нах.

Так, у ад роз нен не ад ан ты ра сiй ска га Мi ха i ла Са-
акаш вi лi, Бi дзi на Iва нiш вi лi не ад на ра зо ва вы сту паў з 
пры мi рэн чы мi за ява мi. Ад нак, ня гле дзя чы на па каз ную 
«мяк касць» прэм' е ра, нi я кiх рэ аль ных па ляп шэн няў 
у ад но сi нах Ра сii з Гру зi яй не ад бы ло ся: гру зiн ская 
дзяр жа ва па-ра ней ша му пры трым лi ва ец ца знеш не па-
лi тыч на га кур су ў кi рун ку ЕС i НА ТА, а так са ма ад маў-
ляе ў пра ве не за леж нас цi Паўд нё вай Асе цii i Аб ха зii, 
лi чыць гэ тыя тэ ры то рыi «аку пi ра ва ны мi Ра сi яй». Па мiж 
кра i на мi па-ра ней ша му ад сут нi ча юць дып ла ма тыч ныя 
ад но сi ны, чы гу нач ны рух, па ру ша ны ганд лё выя су вя зi. 
На прак ты цы гэ та азна чае, што Гру зiя i Ра сiй ская Фе-
дэ ра цыя да гэ туль не змаг лi вый сцi ха ця б на па чат ко вы 
ўзро вень пе ра моў на га пра цэ су пас ля ўзбро е на га кан-
флiк ту па мiж кра i на мi ў жнiў нi 2008 го да.

Но вы гру зiн скi прэ зi дэнт, гэ так жа, як i прэм' ер, за-
яў ляе аб тым, што лi чыць не аб ход ным пра во дзiць кан-

струк тыў ную i ра цы я наль ную па лi ты ку ў да чы нен нi да 
РФ, ад нак без вы ра шэн ня «пы тан ня тэ ры то рый» яў нае 
па ляп шэн не ўза е ма ад но сiн на ўрад цi ба чыц ца маг чы-
мым. Аб тым, што мiр ныя дэк ла ра цыi но вай гру зiн скай 
элi ты яшчэ доў га бу дуць на сту паць на шы пы рэ аль нас цi 
жорст ка га мiж на род на га ста но вi шча, свед чыць на ступ-
ны факт: ра сiй скiя прад стаў нi кi на ват не ўвай шлi ў лiк 
за про ша ных на iнаў гу ра цыю Марг ве лаш вi лi па пры чы-
не ад сут нас цi ў ра сiй ска га бо ку па соль ства ў Тбi лi сi.

Цi маг чы ма «пе ра за груз ка»?
У той са мы час ме на вi та пра вал па лi ты кi на ра сiй-

скiм кi рун ку стаў ад ной з пры чын па ра жэн ня кур су бы-
ло га прэ зi дэн та Са акаш вi лi. Зра зу ме ла, што для та го, 
каб за ха ваць па пу ляр насць у гра мад стве, Iва нiш вi лi i 
Марг ве лаш вi лi бу дуць шу каць адэ кват нае вый сце са 
ста но вi шча, якое скла ла ся. Ве ра год на, бу дзе рэа лi за-
ва на прак ты ка па кро ка ва га па ляп шэн ня ад но сiн, ка лi 
ру са фоб ская ры то ры ка знiк не з вы ступ лен няў афi цый-
ных асоб Гру зii, па мiж кра i на мi ад но вiц ца чы гу нач ны 
рух, бу дуць лiк вi да ва ны ганд лё выя аб ме жа ван нi.

Уз наў лен не пра цы За каў каз скай чы гун кi з'яў ля ец ца 
вель мi важ ным мо ман там у кан тэкс це пла наў па шы-
рэн ня Мыт на га са ю за i да лу чэн ня Ар ме нii да гэ та га 
аб' яд нан ня. Да гэ туль пе ра мя шчэн не гру заў у Ра сiю 
з Ар ме нii i на ад ва рот бы ло маг чы мым толь кi мар скiм 
шля хам.

З улi кам энер ге тыч най за леж нас цi Гру зii ад Азер бай-
джа на i ар мян ска-азер бай джан ска га кан флiк ту ва кол 
ста ту са На гор на га Ка ра ба ха вi да воч на, што ла гiс тыч ная 
праб ле ма ў За каў каз зi не аб мя жу ец ца вы ключ на двух ба-
ко вы мi ад но сi на мi, але атры мае мiж дзяр жаў ны кан тэкст. 
Для вы ра шэн ня та кiх пы тан няў на пра сто рах бы ло га СССР 
у свой час i бы ла ство ра на якас ная рэ гi я наль ная пе ра моў-
ная пля цоў ка — Са друж насць Не за леж ных Дзяр жаў, член-
ства ў якой Гру зiя пе ра пы нi ла пад час кан флiк ту з Ра сi яй.

Та му цал кам ла гiч най, у ду ху тра ды цый най мi ра-
твор чай мi сii бе ла рус кай дып ла ма тыi на пост са вец кай 
пра сто ры, вы гля дае пра па но ва бе ла рус ка га Прэ зi дэн та 
гру зiн ска му кi раў нiц тву аб уз наў лен нi ўдзе лу ў СНД. У 
та кiм кро ку за цi каў ле ны ўсе гуль цы, у тым лi ку но вая 
гру зiн ская ўла да. Бе ла русь, якая мае ста тус най блi-
жэй ша га са юз нi ка Ра сii, у свой час змаг ла па збег нуць 
па гар шэн ня ад но сiн з Гру зi яй ва кол ста ту су спрэч ных 
тэ ры то рый Паўд нё вай Асе цii i Аб ха зii, та му i мiр ная пра-
па но ва ба кам з па зi цый ме на вi та бе ла рус кай дзяр жа вы 
— до сыць ра цы я наль нае дып ла ма тыч нае ра шэн не.

Цал кам ве ра год на, што i Укра i на, да якой стар шын-
ства ў СНД пя рой дзе ў 2014 го дзе, пры фар мi ра ван нi 
па лi ты кi Са друж нас цi ў За каў каз зi бу дзе пры трым лi-
вац ца за да дзе най бе ла рус кiм бо кам геа па лi тыч най 
лi нii, якая най больш ад па вя дае па трэ бам раз вiц ця, 
пад тры ман ня мi ру i ста бiль нас цi ў рэ гi ё не.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКI.

ДА КРА НI СЯ 
ДА СВА ЁЙ МА РЫ!

«Бра ма Мар» «Бра ма Мар-юнi»

Удзель нi кi: сту дэн ты 
ВНУ Бе ла ру сi

Удзель нi кi: 
вуч нi 9—11 
кла саў ся рэд нiх 
школ Бе ла ру сi

На мi на цыi:
— про за
— паэ зiя
— кры ты ка
— пе ра клад
— дра ма тур гiя
— бе лет рыс ты ка
— дзi ця чая лi та ра ту ра

На мi на цыi:
— про за
— паэ зiя

 Тэр мiн па да чы ра бот: 
да 15 снеж ня 2013 го да на элект рон ны 

ад рас brаmаmаr2013@gmаil.соm

У каст рыч нi ку па чаў пра цу 
трэ цi лi та ра тур ны кон курс «Бра ма Мар»
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КУДЫ ПОЙДЗЕ 
ГРУЗІЯ?

Ад нак, ня гле дзя чы на па каз ную «мяк касць» 
прэм' е ра, нi я кiх рэ аль ных па ляп шэн няў 
у ад но сi нах Ра сii з Гру зi яй не ад бы ло ся.

МАС ТАЦ ТВА, 
ЯШЧЭ БОЛЬШ МАС ТАЦ ТВА!

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Уся го па чыр во най да рож цы 
прай шлі больш за 130 бе ла-
рус кіх і за меж ных сла ву тас цяў, 
ся род якіх Та ма ра Мі ро на ва, 
Ва ле рыя Ар ла на ва, Аляк сандр 
Яф рэ маў, Алег Гар буз, Зоя Бе-
ла хвос цік, Вік тар Ма на еў, Ган на 
Хіт рык, Тац ця на Мар хель, Ігар 
Сі гоў, Га лі на Да нэ лія, Ула дзі мір 
Гас цю хін, Кі ра Му ра та ва, Бры-
ян тэ Мян до са, П'ер Ле он, Рэ но 
Лег ран ды ін шыя.

Га на ро вы мі гас ця мі цы ры-
мо ніі ад крыц ця кі на фес ты ва лю 
ста лі фі лі пін скі рэ жы сёр Бры ян тэ 
Мян до са, укра ін скі рэ жы сёр Кі ра 
Му ра та ва, фран цуз скі рэ жы сёр 
П'ер Ле он, які ўжо не ад ной чы 
бы ваў у Мін ску з май стар-кла-
са мі, і ак цёр Рэ но Лег ран.

Вя ду чы мі цы ры мо ніі ад крыц-
ця сё ле та бы лі рэ жы сёр і сцэ-
на рыст Сяр гей Каць ер, вя ду чая 
Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Вік то рыя 
Сян ке віч і ак цёр раз моў на га 
жан ру Ва дзім Га лы гін.

На пэў на, у су вя зі з аб ме жа-
ва ным фі нан са ван нем, а так са-
ма ў су вя зі са зме най ста ту су 
кі на фес ты ва лю на больш сур'-
ёз ны і да рос лы, пры кла дам для яко га 
з'яў ля юц ца та кія су свет ныя кі на фес-
ты ва лі кла са «А», як Кан скі, Ве не цы-
ян скі ды Бер лін скі, да ра гіх ра сій скіх 
«зо рак», якія вы бя га юць на сцэ ну на 
10 хві лін, каб па ма хаць руч кай, сё ле та 
не бы ло. Абы шлі ся вы сту па мі кла січ-
ных бе ла рус кіх ка лек ты ваў кштал ту 
«Кла сік-Аван гард» ды цу доў ны мі га-

ла са мі бе ла рус кіх опер ных спе ва коў, 
ся род якіх пра гу чаў, на прык лад, наш 
вы дат ны ба ры тон Ілья Сіль чу коў. Сло-
вам, вы са ка род ная кла сі ка і вы со кая 
мо да ста лі га лоў ны мі на ад крыц ці 20-
га кі на фес ты ва лю «Ліс та пад». Яно і 
зра зу ме ла. Усё ж кі на фес ты валь — 
гэ та не шоу-біз нес-па дзея, а са ма ві ты 
арт-івэнт. Тут га лоў нае — не да ра гія 

«зор кі», а са праўд нае кі но. «Ліс-
та пад» да во лі слуш на вы браў 
ме на ві та та кі шлях раз віц ця. 
Праў да, ар га ні за та ры фес ты-
ва лю — «АРТ Кар па рэйшн» — 
не су пын на за яго зма га юц ца. 
На зі ра еш за не ка то ры мі пра цэ-
са мі збо ку, і ча сам зда ец ца, што 
Мі ніс тэр ства куль ту ры — адзін 
з за сна валь ні каў фэс ту — ба-
чыць фес ты валь ней кім ін шым. 
І не ўпэў не на, што гэ ты воб раз 
у сты лі «Ха раць ян-Га лы гін-Ба-
ша раў» мне аса біс та над та па-
да ба ец ца...

Але ад крыц цё кі на фес ты-
ва лю — гэ та толь кі па ча так. 
Сё лет няе сціп лае, але ам біт-
нае ме ра пры ем ства ў Па ла цы 
Рэс пуб лі кі хі ба што да ло старт 
вя лі кай ма шы не, якая бу дзе 
пра ца ваць на пра ця гу ўся го 
фес ты валь на га тыд ня. У гэ ты 
час ама та ры кі но, кі на дзея чы 
і жур на ліс ты звы чай на амаль 
ні чо га не ядуць і пра вод зяць 
увесь час на па ка зах і твор-
чых су стрэ чах. 5 філь маў за 
дзень на вя лі кім эк ра не — гэ та 
нар маль ны рас клад жыц ця ва 
ўмо вах фес ты ва лю. І гэ та не-
здар ма. На са мрэч «Ліс та пад» 

— ба дай, адзі ная маг чы масць для 
боль шас ці прад стаў ні коў прэ сы рас-
па вя даць пра ўсё ша ноў ным чы та чам. 
А так са ма для мно гіх кі на дзея чаў — 
па глы біц ца ў су свет ны кі на кан тэкст 
не за воч на, а на ўпрост. Кі но на вя лі-
кім эк ра не, су свет на вя до мыя рэ жы-
сё ры, ак цё ры і ды рэк та ры кі на фес-
ты ва ляў... На ўрад ці мно гія мо гуць 

па хва ліц ца па ста ян ны мі па езд ка мі 
за мя жу на між на род ныя кі на фэс ты 
кла са «А», каб, як той ка заў, быць 
у тэ ме. А ў кі но на са мрэч ця пер ад-
бы ва юц ца та кія пра цэ сы та таль ных 
змен, эва лю цыі і дэ гра да цыі, што не 
быць у тэ ме — прос та со рам на і не-
пры ем на.

На пе ра дзе яшчэ шмат роз ных ці-
ка ві нак. Так, ад бу дзец ца і за кры ты 
па каз ка лек цый «ат ку цюр» і «прэт-
а-пар тэ» фран цуз ска га ку цюр'е Дэ ні 
Дзю ра на. А 2 ліс та па да а 23-й га дзі-
не ў ста ліч ным клу бе «Loft cafe» ад-
бу дзец ца ве ча рын ка ў фран цуз скім 
сты лі з удзе лам спе цы яль на за про-
ша на га ды джэя Се за ра Мэр вэя. Та-
кім чы нам, фес ты валь на бы вае но вы, 
све жы, больш мо ла дзе вы фар мат і 
пры ваб лі вае ма ла дую аў ды то рыю на 
свае пля цоў кі. Тым са мым спра бу ю чы 
вы ха ваць но вае па ка лен не бе ла ру саў, 
якое бу дзе лю біць, па ва жаць якас нае 
кі но і раз бі рац ца ў ім.

Асоб най ува гі за слу гоў вае і прэ зен-
та цыя фо та вы ста вы на род на га ар тыс та 
Літ вы Юо за са Буд рай ці са, з якім ня даў на 
ў «Звяз дзе» вы хо дзі ла асоб нае ін тэр в'ю 
і які сё ле та з'яў ля ец ца не толь кі га на ро-
вым гос цем фес ты ва лю, але і чле нам 
жу ры асноў на га кон кур су іг ра во га кі но.

Асоб ныя су стрэ чы ад бу дуц ца з 
ды рэк та рам Вар шаў ска га між на-

род на га кі на фес ты ва лю Стэ фа нам 
Лаў ды нам і пра грам ным ды рэк та рам 
Ад кры та га ра сій ска га кі на фес ты ва-
лю «Кі на таўр» Сі то рай Алі е вай (яна 
так са ма сё ле та ў жу ры асноў на га іг-
ра во га кон кур су). Яны рас па вя дуць 
пра асаб лі вас ці сва іх кі на фэс таў, пра 
трэн ды і тэн дэн цыі ў су свет ным кі-
не ма то гра фе, а так са ма пра тое, як 
фес ты ва лі ад кры ва юць но выя ім ёны 
ў кі на ін дуст рыі.

Ну, і тра ды цый на звяр таю асоб ную 
ўва гу на пра гра му да ку мен таль на га 
кі но. Ча сам яна не за слу жа на за ста-
ец ца па-за ўва гай. Але па мя тай це, 
што на «Ліс та па дзе-2013» прой дзе: 
а) асоб ная рэт ра спек ты ва бе ла рус кіх 
да ку мен таль ных філь маў; б) спе цы-
яль ная пра гра ма «The Best», у якой 
са бра ны да ку мен таль ныя філь мы-
пе ра мож цы су свет на знач ных кі на-
фес ты ва ляў вы твор час ці ад Ін дыі і 
Аў стра ліі да Швей ца рыі; в) у Ака дэ-
міі мас тац тваў (вул. Чы чэ ры на, 1), 
— асоб ная пра гра ма му зыч ных да ку-
мен таль ных філь маў «Му зы ка. DOC», 
у рам ках якой па ка жуць, на прык лад, 
фільм «SVET» пра лі да ра вя до ма га 
бе ла рус ка га блюз-бэн да «Svet Boogіe 
Band» Свя та сла ва Ха да нов іча (Свет), 
які тра гіч на за гі нуў не каль кі га доў та-
му; г) усе кон курс ныя філь мы да ку-
мен таль ных кон кур саў рэ ка мен ду юц-
ца для пра гля ду так са ма.

Па маг чы мас ці «Звяз да» бу дзе 
ін фар ма ваць вас пра ўсе са мыя ці-
ка выя па дзеі кі на фес ты ва лю «Ліс-
та пад». Шу кай це так са ма ін тэр в'ю з 
вя до мы мі гас ця мі фэс ту на на шых 
ста рон ках.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Ра зам з тым, над гэ тым пы тан нем пра цуе 

ад па вед ная ра бо чая гру па, па ве да мiў ён. У 
тым лi ку ана лi зу ец ца во пыт iн шых кра iн па 
ўнут ра ных рэй тын гах (та кiя рэй тын гi ёсць у 
Ра сii, ва Укра i не). «Та кiм чы нам, мы, з ад на го 
бо ку, ця пер раз вi ва ем фi нан са вы ры нак, каб 
гэ ты пра дукт быў за па тра ба ва ны, з дру го га 
бо ку — на за па шва ем ме та да ла гiч ныя ве ды i 
ўмен нi», — ад зна чыў прад стаў нiк Нац бан ка. 
Пры гэ тым спа чат ку пла ну ец ца раз гле дзець 
пы тан не па ства рэн нi рэй тын гу ўнут ры кра i-
ны, та му што для та го, каб вый сцi на знеш нi 
ры нак, рэй тынг па вi нен атры маць ад па вед-
нае пры знан не. Сяр гей Дуб коў рас тлу ма чыў 
пры чы ну за цi каў ле нас цi бе ла рус ка га бо ку ў 
ства рэн нi на цы я наль най рэй тын га вай сiс тэ-
мы. «Iс ну ю чая рэй тын га вая сiс тэ ма вы клi кае 
пы тан нi, па чы на ю чы ад па ста ян на га мес ца-
зна хо джан ня (усе рэй тын га выя агенц твы 
зна хо дзяц ца ў аб ме жа ва най коль кас цi кра iн) 
за кан чва ю чы эфек тыў нас цю, та му што тыя 
скан да лы, якiя бы лi, ка жуць пра вы со кую 
сту пень суб' ек ты вiз му», — ад зна чыў ён. У 
той жа час на су свет ным рын ку з'яў ля юц ца 

но выя ўдзель нi кi, звяр нуў ува гу на мес нiк 
стар шы нi праў лен ня Нац бан ка i пры вёў у 
якас цi пры кла ду буй ное кi тай скае рэй тын га-
вае агенц тва. «Га лоў нае, каб рэй тын га выя 
агенц твы на пад ста ве агуль на пры зна най 
ме та да ло гii да ва лi адэ кват ную ацэн ку», — 
пад крэс лiў прад стаў нiк Нац бан ка.

Унi вер са лi за цыя бан каў
Яшчэ ад на тэн дэн цыя — унi вер са лi за-

цыя бан каў. «Бан кi па вiн ны быць унi вер-
саль ны мi. Мы заў сё ды звяр та лi ўва гу ў 
ме жах сва iх на гляд ных iн спек цый на тое, 
што бан кi, якiя аб ме жа ва ны пе ра лi кам 
апе ра цый, мо на бан кi, заў сё ды схiль ныя 
да да дат ко вых ры зык. Ад нак вя до мыя нам 
мо на бан кi ўжо рас пра ца ва лi ад па вед ныя 
стра тэ гii па ўнi вер са лi за цыi», — ска заў 
прад стаў нiк кi раў нiц тва Нац бан ка. Та кая 
пе ра бу до ва — гэ та тэн дэн цыя не толь кi бе-
ла рус ка га, але i ра сiй ска га, ка зах стан ска-
га, укра iн ска га, пры бал тый ска га рын каў.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI

�

У кі но на са мрэч ця пер 
ад бы ва юц ца та кія пра цэ сы 
та таль ных змен, эва лю цыі 
і дэ гра да цыі, што не быць у тэ ме — 
прос та со рам на і не пры ем на.

ФО РУМ ФI НАН СА ВЫХ 
ПРА ФЕ СI Я НА ЛАЎ

НО БЕ ЛЕЎ СКI ЛАЎ РЭ АТ РО ДАМ З БРЭС ТА
Бюст Ме на хе му Бе гi ну ад кры лi ў аб лас ным цэнт ры

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

Су кен ка з ка лек цыі Дэ ні Дзю ра на.Су кен ка з ка лек цыі Дэ ні Дзю ра на.

Кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі ІЖ БДУ


