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НАДЗЁННАЕ

2 лістапада 2013 г.

МАСТАЦТВА,
ЯШЧЭ БОЛЬШ МАСТАЦТВА!
(Заканчэнне.
Сукенка з калекцыі Дэні Дзюрана.
Пачатак на 1-й стар.)
Усяго па чырвонай дарожцы
прайшлі больш за 130 беларускіх і замежных славутасцяў,
сярод якіх Тамара Міронава,
Валерыя Арланава, Аляксандр
Яфрэмаў, Алег Гарбуз, Зоя Белахвосцік, Віктар Манаеў, Ганна
Хітрык, Таццяна Мархель, Ігар
Сігоў, Галіна Данэлія, Уладзімір
Гасцюхін, Кіра Муратава, Брыянтэ Мяндоса, П'ер Леон, Рэно
Легран ды іншыя.
Га на ро вы мі гас ця мі цы рымоніі адкрыцця кінафестывалю
сталі філіпінскі рэжысёр Брыянтэ
Мяндоса, украінскі рэжысёр Кіра
Муратава, французскі рэжысёр
П'ер Леон, які ўжо неаднойчы
бываў у Мінску з майстар-класамі, і акцёр Рэно Легран.
Вядучымі цырымоніі адкрыцця сёлета былі рэжысёр і сцэнарыст Сяргей Кацьер, вядучая
Белтэлерадыёкампаніі Вікторыя
Сян ке віч і ак цёр раз моў на га
жанру Вадзім Галыгін.
Напэўна, у сувязі з абмежаваным фінансаваннем, а таксама ў сувязі са зменай статусу
кінафес тывалю на больш сур'ёзны і дарослы, прыкладам для якога ласамі беларускіх оперных спевакоў,
з'яўляюцца такія сусветныя кінафес- сярод якіх прагучаў, напрыклад, наш
тывалі класа «А», як Канскі, Венецы- выдатны барытон Ілья Сільчукоў. Слоянскі ды Берлінскі, дарагіх расійскіх вам, высакародная класіка і высокая
«зорак», якія выбягаюць на сцэну на мода сталі галоўнымі на адкрыцці 2010 хвілін, каб памахаць ручкай, сёлета га кінафес тывалю «Ліс тапад». Яно і
не было. Абышліся выступамі класіч- зразумела. Усё ж кінафес тываль —
ных беларускіх калек тываў кшталту гэта не шоу-бізнес-падзея, а самавіты
«Класік-Авангард» ды цудоўнымі га- арт-івэнт. Тут галоўнае — не дарагія

Унiверсалiзацыя банкаў
Яшчэ адна тэндэнцыя — унiверсалiзацыя банкаў. «Банкi павiнны быць унiверсальнымi. Мы заўсёды звярталi ўвагу ў
межах сваiх наглядных iнспекцый на тое,
што банкi, якiя абмежаваны пералiкам
аперацый, монабанкi, заўсёды схiльныя
да дадатковых рызык. Аднак вядомыя нам
монабанкi ўжо распрацавалi адпаведныя
стратэгii па ўнiверсалiзацыi», — сказаў
прадстаўнiк кiраўнiцтва Нацбанка. Такая
перабудова — гэта тэндэнцыя не толькi беларускага, але i расiйскага, казахстанскага, украiнскага, прыбалтыйскага рынкаў.
Уладзiслаў КУЛЕЦКI



«БрамаМар-юнi»

Удзельнiкi:
Удзель нi кi: студэн ты вучнi 9—11
ВНУ Беларусi
класаў сярэднiх
школ Беларусi
Намiнацыi:
— проза
— паэзiя
— крытыка
— пераклад
— драматургiя
— белетрыстыка
— дзiцячая лiтаратура

Намiнацыi:
— проза
— паэзiя

Тэрмiн падачы работ:
да 15 снежня 2013 года на электронны
адрас brаmаmаr2013@gmаil.соm

Адной з найбольш значных падзей кастрычнiка ў
мiжнароднай палiтыцы сталi вынiкi прэзiдэнцкiх
выбараў у Грузii. Пераможцам кампанii з вынiкам
больш за 60% падтрымкi выбаршчыкаў стаў кандыдат ад каалiцыi «Грузiнская мара», дзейсны
мiнiстр адукацыi i навукi Георгiй Маргвелашвiлi.
Iнаўгурацыя новага кiраўнiка дзяржавы прызначана на 17 лiстапада, а Мiхаiл Саакашвiлi ўжо
звярнуўся да грузiнскага народа з развiтальным
словам.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі ІЖ БДУ

адкрыцця рэспублiканскага лiтаратурнага
конкурсу «БрамаМар», для ўдзельнiкаў i
пераможцаў абедзвюх яго частак прадугледжаны цiкавыя мерапрыемствы творчага,
адукацыйнага i забаўляльнага напрамкаў.
Галоўная мэта конкурсу — не падзялiць
удзельнiкаў на «лепшых» i «ўсiх астатнiх», а
падтрымаць кожнага ўдзельнiка на яго шляху
да творчай самарэалiзацыi, да здзейснення
сваёй мары.
На думку выкладчыка Iнстытута журналiстыкi БДУ Ганны Курэйчык, конкурс «БрамаМар» — гэта выдатная магчымасць, найперш
для падлеткаў з рэгiёнаў краiны сустрэцца з
лепшымi пiсьменнiкамi краiны, атрымаць ад
iх аб'ектыўную ацэнку сваiх здольнасцяў i
канструктыўную крытыку. А для больш сталых маладых аўтараў з лiку студэнцтва конкурс можа стаць першым крокам да «дарослага» супрацоўнiцтва з выдавецтвамi i такiм
чынам — пачаткам кар'еры.
Член журы i асноўны iнфармацыйны партнёр конкурсу дырэктар — галоўны рэдактар
выдавецкага дома «Звязда» Алесь Карлюкевiч у сваёй прамове адзначыў важнасць
гэтага мерапрыемства для развiцця нацыянальнай лiтаратуры. З'яўленне новых аўтараў, асаблiва тых, што пiшуць на беларускай
мове, — гэта гарантыя таго, што нацыянальная лiтаратура будзе жыць не толькi як з'ява
ўнутранага жыцця, але i як форма iснавання
Беларусi на мiжнародным узроўнi.
Дарэчы, творы ўдзельнiкаў i пераможцаў
конкурсу друкуюцца ў газеце «Лiтаратура
i Мастацтва» i часопiсе «Маладосць», якiя
ўваходзяць у склад выдавецкага дома. Алесь
Карлюкевiч адзначыў таксама, што «Звязда»
гатовая да друкавання канкурсантаў i ў кнiжным фармаце, калi iх творы будуць цiкавымi
для чытачоў.
Падрыхтаваў Юрый ЦАРЫК.

Некалькi дзён таму бюст устанавiлi ў
скверы па вулiцы Куйбышава, недалёка ад
будынка, у якiм была
школа, дзе i вучыўся
юны Менахем Бегiн. I
ў апошнi дзень кастрыч нi ка га ра джа не
i госцi сабралiся на
ўрачыс тае адкрыццё
помнiка. Мэр Брэста
Аляксандр ПалышанФота Валерыя КАРАЛЯ.
коў расказаў прысутным, што месца, на якiм стаяць усе
ўдзельнiкi iмпрэзы, у пачатку вайны
было адведзена пад гета. Тут знаходзiлася большая частка брастаўчан.
Бо з 47 тысяч чалавек насельнiцтва
даваеннага Брэста 34 тысячы складалi яўрэi. Абсалютная большасць насельнiкаў гета загiнула ў 1942 годзе.
«Гэтую трагiчную старонку з жыцця
горада мы заўсёды памятаем», —
падкрэслiў старшыня гарвыканкама

i адзначыў, што ў горадзе шануюць
памяць усiх знакамiтых выхадцаў, у
шэрагу якiх — i вядомы дзяржаўны
дзеяч Iзраiля Менахем Бегiн.
Надзвычайны i Паўнамоцны Пасол
Дзяржавы Iзраiль у Беларусi Iосiф Шагал зачытаў вiтальны зварот прэм'ермiнiстра Iзраiля Бiньямiна Нетаньяху да
ўдзельнiкаў мiтынгу, а таксама нагадаў заслугi Менахема Бегiна ў справе
ўсталявання мiру. У 1979 годзе Бегiн
дабiўся мiрнага пагаднення памiж Iзраiлем i Егiптам, за што i быў удастоены
Нобелеўскай прэмii мiру.
Напярэдаднi адкрыцця помнiка ў
Брэсце адбылася прэзентацыя i ўрачыс тае га шэн не бло ку паш то вых
марак, прысвечаных нацыянальным
лiдарам Iзраiля, выхадцам з Беларусi. А ўжо на наступны дзень маркi з
партрэтамi Менахема Бегiна, Iцхака
Шамiра, Хаiма Вейцмана, Шымона
Пераса, Залмана Шазара прадавалiся ў паштовай краме.
Святлана ЯСКЕВIЧ.

КУДЫ ПОЙДЗЕ
ГРУЗІЯ?

У кастрычнiку пачаў працу
трэцi лiтаратурны конкурс «БрамаМар»

«БрамаМар»

Асобнай увагі заслугоўвае і прэзентацыя фотавыставы народнага артыста
Літвы Юозаса Будрайціса, з якім нядаўна
ў «Звяздзе» выходзіла асобнае інтэрв'ю
і які сёлета з'яўляецца не толькі ганаровым госцем фестывалю, але і членам
журы асноўнага конкурсу ігравога кіно.
Асоб ныя су стрэ чы ад будуц ца з
ды рэк та рам Вар шаў ска га між на-

Сто га доў та му
ў Брэс це на радзiў ся Ме на хем
Бегiн, якi потым
стаў прэм'ер-мiнiст рам Iз ра i ля.
Яго выдатныя заслугi як палiтыка i грамадскага
дзеяча адзначаны Нобелеўскай
прэмiяй мiру. Iдэя
паставiць помнiк
на радзiме Бегiна
была агучана падчас вiзiту iзраiльскай дэлегацыi ў Брэст на самым пачатку гэтага года. Тады i
была дасягнута дамоўленасць. У
склад творчай групы, якая працавала над помнiкам, увайшлi
лаўрэат Ленiнскай прэмii СССР
архiтэктар Леанiд Левiн, брэсцкi
скульптар Алеся Гуршчанкова,
архiтэк тар Канстанцiн Селiханаў, галоўны архiтэктар Брэста
Алег Ляшук.

ДАКРАНIСЯ
ДА СВАЁЙ МАРЫ!

Падчас другога тура фiналiсты атрымаюць
лiтаратурныя заданнi i блiжэй пазнаёмяцца
адзiн з адным i з арганiзатарамi конкурсу.
Таксама яны возьмуць удзел у майстар-класах прадстаўнiкоў творчай iнтэлiгенцыi краiны.
Журы конкурсу — сучасныя пiсьменнiкi,
выкладчыкi, мэтры сваёй справы: Алесь Карлюкевiч, Раiса Баравiкова, Уладзiмiр Лiпскi,
Таццяна Сiвец, Iрына Шаўлякова, Наталля
Кузьмiч, Галiна Багданава, Ягор Конеў.
На працягу 2013—2014 навучальнага
года Iнстытут журналiстыкi БДУ (кафедра
лiтаратурна-мастацкай крытыкi i творчая лабараторыя «Крытык») упершыню арганiзуе
рэспублiканскi лiтаратурны конкурс «БрамаМар-юнi» для школьнiкаў 9-11 класаў.
Падтрымку школьнаму конкурсу аказваюць
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь
i Мiнскi абласны iнстытут развiцця адукацыi. Парадак удзелу вучняў аналагiчны: не
пазней за 15 снежня неабходна даслаць
свае творы па электроннай пошце на адрас
brаmаmаr2013@gmаil.соm.
Як адзначыў куратар праекта, дацэнт кафедры лiтаратурна-мастацкай крытыкi Уладзiмiр Капцаў на прэс-канференцыi з нагоды

У кіно насамрэч цяпер
адбываюцца такія працэсы
татальных змен, эвалюцыі
і дэградацыі, што не быць у тэме —
проста сорамна і непрыемна.

род на га кі на фес ты ва лю Стэ фа нам
Лаўдынам і пра грамным дырэк тарам
Ад кры та га ра сій ска га кі на фес ты валю «Кі натаўр» Сіторай Аліевай (яна
такса ма сё лета ў жу ры асноўна га ігра во га кон кур су). Яны рас па вя дуць
пра асаблівасці сваіх кінафэс таў, пра
трэн ды і тэн дэн цыі ў су свет ным кіне матогра фе, а такса ма пра тое, як
фес ты валі ад кры ваюць но выя імёны
ў кіна індуст рыі.
Ну, і традыцыйна звяртаю асобную
ўвагу на праграму даку менталь на га
кіно. Часам яна не заслу жана за стаец ца па-за ўва гай. Але па мя тай це,
што на «Ліс та па дзе-2013» прой дзе:
а) асобная рэтраспек тыва беларускіх
даку менталь ных фільмаў; б) спецыяльная пра гра ма «The Best», у якой
са бра ны да ку мен таль ныя філь мыпе ра мож цы су свет на знач ных кі нафес ты ва ляў вы твор час ці ад Ін дыі і
Аўстра ліі да Швей ца рыі; в) у Акадэміі мас тац тваў (вул. Чы чэ ры на, 1),
— асобная праграма музычных дакументальных фільмаў «Музыка. DOC»,
у рам ках якой пакажуць, на прыклад,
фільм «SVET» пра лідара вя домага
беларускага блюз-бэнда «Svet Boogіe
Band» Святаслава Хадановіча (Свет),
які трагічна загінуў некалькі гадоў таму; г) усе конкурсныя фільмы дакументальных конкурсаў рэкамендуюцца для прагля ду такса ма.
Па маг чы мас ці «Звяз да» будзе
ін фар ма ваць вас пра ўсе са мыя ціка выя па дзеі кі на фес ты ва лю «Лістапад». Шукайце такса ма інтэрв'ю з
вя до мы мі гас ця мі фэс ту на на шых
ста ронках.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.

Бюст Менахему Бегiну адкрылi ў абласным цэнтры

новыя ўдзельнiкi, звярнуў увагу намеснiк
старшынi праўлення Нацбанка i прывёў у
якасцi прыкладу буйное кiтайскае рэйтынгавае агенцтва. «Галоўнае, каб рэйтынгавыя
агенцтвы на падставе агульнапрызнанай
метадалогii давалi адэкватную ацэнку», —
падкрэслiў прадстаўнiк Нацбанка.

У студэнтаў беларускiх ВНУ ёсць час
да 15 снежня бягучага года для таго,
каб падаць свае творы на конкурс. Ён
пройдзе ў два туры. Падчас першага
студэнты дасылаюць свае творы ў адпаведнасцi з намiнацыямi на электронную скрыню brаmаmаr2013@gmаil.соm,
а журы ў складзе вядомых лiтаратараў
вызначае фiналiстаў.

па хва ліц ца па ста ян ны мі па езд ка мі
за мяжу на міжна родныя кінафэс ты
кла са «А», каб, як той ка заў, быць
у тэме. А ў кіно на са мрэч цяпер адбы ва юц ца та кія пра цэ сы та таль ных
змен, эвалю цыі і дэ града цыі, што не
быць у тэме — прос та со рам на і непры ем на.
Наперадзе яшчэ шмат розных ціка ві нак. Так, ад будзец ца і за кры ты
паказ калекцый «ат куцюр» і «прэта-партэ» французскага куцюр'е Дэні
Дзюрана. А 2 ліс тапада а 23-й гадзіне ў сталічным клубе «Loft cafe» адбудзец ца ве ча рын ка ў фран цуз скім
сты лі з удзе лам спе цы яль на за прошанага дыджэя Сезара Мэрвэя. Такім чынам, фес тываль набывае новы,
све жы, больш мола дзе вы фар мат і
прываблівае маладую аўдыторыю на
свае пляцоўкі. Тым самым спрабуючы
выхаваць новае пакаленне беларусаў,
якое будзе любіць, паважаць якаснае
кіно і разбірацца ў ім.

НОБЕЛЕЎСКI ЛАЎРЭАТ РОДАМ З БРЭСТА

ФОРУМ ФIНАНСАВЫХ
ПРАФЕСIЯНАЛАЎ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Разам з тым, над гэтым пытаннем працуе
адпаведная рабочая група, паведамiў ён. У
тым лiку аналiзуецца вопыт iншых краiн па
ўнутраных рэйтынгах (такiя рэйтынгi ёсць у
Расii, ва Украiне). «Такiм чынам, мы, з аднаго
боку, цяпер развiваем фiнансавы рынак, каб
гэты прадукт быў запатрабаваны, з другога
боку — назапашваем метадалагiчныя веды i
ўменнi», — адзначыў прадстаўнiк Нацбанка.
Пры гэтым спачатку плануецца разгледзець
пытанне па стварэннi рэйтынгу ўнутры краiны, таму што для таго, каб выйсцi на знешнi
рынак, рэйтынг павiнен атрымаць адпаведнае прызнанне. Сяргей Дубкоў растлумачыў
прычыну зацiкаўленасцi беларускага боку ў
стварэннi нацыянальнай рэйтынгавай сiстэмы. «Iснуючая рэйтынгавая сiстэма выклiкае
пытаннi, пачынаючы ад пастаяннага месцазнаходжання (усе рэйтынгавыя агенцтвы
знаходзяцца ў абмежаванай колькасцi краiн)
заканчваючы эфектыўнасцю, таму што тыя
скандалы, якiя былi, кажуць пра высокую
ступень суб'ектывiзму», — адзначыў ён. У
той жа час на сусветным рынку з'яўляюцца

«зоркі», а сапраўднае кіно. «Ліста пад» да волі слуш на вы браў
ме на ві та та кі шлях раз віц ця.
Праўда, ар га ні за та ры фес тывалю — «АРТ Карпарэйшн» —
не су пын на за яго зма га юц ца.
Назіраеш за некаторымі працэсамі збоку, і часам здаецца, што
Мініс тэрства культуры — адзін
з заснавальнікаў фэс ту — бачыць фес тываль нейкім іншым.
І не ўпэўнена, што гэты вобраз
у стылі «Харацьян-Галыгін-Башараў» мне асабіс та надта падабаецца...
Але ад крыц цё кі на фес тыва лю — гэ та толь кі пача так.
Сё лет няе сціп лае, але ам бітнае ме ра пры ем ства ў Па ла цы
Рэс публі кі хіба што дало старт
вя лі кай ма шы не, якая будзе
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 творчых су стрэ чах. 5 філь маў за
дзень на вялікім экра не — гэта
нар маль ны рас клад жыц ця ва
ўмо вах фес ты ва лю. І гэ та нездар ма. На са мрэч «Ліс та пад»
— ба дай, адзі ная маг чы масць для
большас ці прад стаў нікоў прэ сы распавядаць пра ўсё шаноўным чытачам.
А такса ма для многіх кі надзея чаў —
па глы біцца ў сусвет ны кіна кан тэкст
не завоч на, а наўпрост. Кіно на вялікім экра не, су свет на вя до мыя рэ жысё ры, ак цё ры і ды рэк та ры кі на фесты ва ляў... Наўрад ці мно гія мо гуць

Вынiкi выбараў у Грузii цiкавыя не толькi з пункту
гледжання ўнутранай сiтуацыi ў гэтай краiне, але найперш у кантэксце развiцця постсавецкай прасторы,
расiйска-грузiнскiх адносiн, еўразiйскай iнтэграцыi, а
таксама ўзаемадзеяння Грузii i Рэспублiкi Беларусь,
асаблiва з улiкам яшчэ незавершанага старшынства
нашай краiны ў СНД.
Трыумф Маргвелашвiлi быў прадказальны i не з'явiўся нечаканасцю нi для палiтычных аналiтыкаў, нi для
мiжнароднай супольнасцi. Пасля перамогi апазiцыйнай
каалiцыi «Грузiнская мара» на парламенцкiх выбарах у
мiнулым годзе сучасная прэзiдэнцкая кампанiя бачылася ўсяго толькi яшчэ адной прыступкай для ўмацавання
новай грузiнскай палiтычнай элiты, на чале якой зараз,
безумоўна, выступае прэм'ер-мiнiстр краiны, мiльярдэр
Бiдзiна Iванiшвiлi.
Шчыра кажучы, i сама пазiцыя прэзiдэнта зараз у
Грузii не будзе мець былой моцнай ролi: у хуткiм часе
ў законную сiлу ўваходзяць раней прынятыя папраўкi
да Канстытуцыi, згодна з якiмi кiраваць краiнай будуць
парламент ды прэм'ер. Георгiй Маргвелашвiлi адкрыта
кажа аб сваёй блiзкасцi да асобы прэм'ера i агульным
з Iванiшвiлi бачаннi грузiнскай палiтыкi.

Грузiя — Расiя: без перамен?
У той самы час, нягледзячы на прадказальнасць вынiкаў, многiя аналiтыкi разглядалi прэзiдэнцкiя выбары
як своеасаблiвую мяжу, рубiкон для разумення сучаснай грузiнскай палiтыкi. З моманту заступлення Iванiшвiлi на пасаду прэм'ер-мiнiстра Грузii ў дзяржаўным
апараце гэтай краiны адзначаўся сiстэмны канфлiкт
iнтарэсаў памiж урадам i прэзiдэнтам, што знайшло
сваё адлюстраванне ў мiжнародных адносiнах.
Так, у адрозненне ад антырасiйскага Мiхаiла Саакашвiлi, Бiдзiна Iванiшвiлi неаднаразова выступаў з
прымiрэнчымi заявамi. Аднак, нягледзячы на паказную
«мяккасць» прэм'ера, нiякiх рэальных паляпшэнняў
у адносiнах Расii з Грузiяй не адбылося: грузiнская
дзяржава па-ранейшаму прытрымлiваецца знешнепалiтычнага курсу ў кiрунку ЕС i НАТА, а таксама адмаўляе ў праве незалежнасцi Паўднёвай Асецii i Абхазii,
лiчыць гэтыя тэрыторыi «акупiраванымi Расiяй». Памiж
краiнамi па-ранейшаму адсутнiчаюць дыпламатычныя
адносiны, чыгуначны рух, парушаны гандлёвыя сувязi.
На практыцы гэта азначае, што Грузiя i Расiйская Федэрацыя дагэтуль не змаглi выйсцi хаця б на пачатковы
ўзровень перамоўнага працэсу пасля ўзброенага канфлiкту памiж краiнамi ў жнiўнi 2008 года.
Новы грузiнскi прэзiдэнт, гэтак жа, як i прэм'ер, заяўляе аб тым, што лiчыць неабходным праводзiць кан-

структыўную i рацыянальную палiтыку ў дачыненнi да
РФ, аднак без вырашэння «пытання тэрыторый» яўнае
паляпшэнне ўзаемаадносiн наўрад цi бачыцца магчымым. Аб тым, што мiрныя дэкларацыi новай грузiнскай
элiты яшчэ доўга будуць наступаць на шыпы рэальнасцi
жорсткага мiжнароднага становiшча, сведчыць наступны факт: расiйскiя прадстаўнiкi нават не ўвайшлi ў лiк
запрошаных на iнаўгурацыю Маргвелашвiлi па прычыне адсутнасцi ў расiйскага боку пасольства ў Тбiлiсi.

Цi магчыма «перазагрузка»?
У той самы час менавiта правал палiтыкi на расiйскiм кiрунку стаў адной з прычын паражэння курсу былога прэзiдэнта Саакашвiлi. Зразумела, што для таго,
каб захаваць папулярнасць у грамадстве, Iванiшвiлi i
Маргвелашвiлi будуць шукаць адэкватнае выйсце са
становiшча, якое склалася. Верагодна, будзе рэалiзавана практыка пакрокавага паляпшэння адносiн, калi
русафобская рыторыка знiкне з выступленняў афiцыйных асоб Грузii, памiж краiнамi адновiцца чыгуначны
рух, будуць лiквiдаваны гандлёвыя абмежаваннi.
Узнаўленне працы Закаўказскай чыгункi з'яўляецца
вельмi важным момантам у кантэксце планаў пашырэння Мытнага саюза i далучэння Арменii да гэтага
аб'яднання. Дагэтуль перамяшчэнне грузаў у Расiю
з Арменii i наадварот было магчымым толькi марскiм
шляхам.

Аднак, нягледзячы на паказную «мяккасць»
прэм'ера, нiякiх рэальных паляпшэнняў
у адносiнах Расii з Грузiяй не адбылося.
З улiкам энергетычнай залежнасцi Грузii ад Азербайджана i армянска-азербайджанскага канфлiкту вакол
статуса Нагорнага Карабаха вiдавочна, што лагiстычная
праблема ў Закаўказзi не абмяжуецца выключна двухбаковымi адносiнамi, але атрымае мiждзяржаўны кантэкст.
Для вырашэння такiх пытанняў на прасторах былога СССР
у свой час i была створана якасная рэгiянальная перамоўная пляцоўка — Садружнасць Незалежных Дзяржаў, членства ў якой Грузiя перапынiла падчас канфлiкту з Расiяй.
Таму цалкам лагiчнай, у духу традыцыйнай мiратворчай мiсii беларускай дыпламатыi на постсавецкай
прасторы, выглядае прапанова беларускага Прэзiдэнта
грузiнскаму кiраўнiцтву аб узнаўленнi ўдзелу ў СНД. У
такiм кроку зацiкаўлены ўсе гульцы, у тым лiку новая
грузiнская ўлада. Беларусь, якая мае статус найблiжэйшага саюзнiка Расii, у свой час змагла пазбегнуць
пагаршэння адносiн з Грузiяй вакол статусу спрэчных
тэрыторый Паўднёвай Асецii i Абхазii, таму i мiрная прапанова бакам з пазiцый менавiта беларускай дзяржавы
— досыць рацыянальнае дыпламатычнае рашэнне.
Цалкам верагодна, што i Украiна, да якой старшынства ў СНД пяройдзе ў 2014 годзе, пры фармiраваннi
палiтыкi Садружнасцi ў Закаўказзi будзе прытрымлiвацца зададзенай беларускiм бокам геапалiтычнай
лiнii, якая найбольш адпавядае патрэбам развiцця,
падтрымання мiру i стабiльнасцi ў рэгiёне.
Аляксандр ШПАКОЎСКI.

ПАМЯТАЙ
ПРОДКАЎ
СВАІХ
2 лістапада, на наступны дзень пасля ўрачыстасці
ў гонар Усіх Святых, католікі Беларусі
ўспамінаюць усіх памерлых вернікаў
Пашана да продкаў — выразная асаблівасць нашага народа,
якую захоўвае ён ужо на працягу многіх стагоддзяў. І гэтая
добрая традыцыя — згадваць у асеннія дні нашых спачылых, — якую спрадвеку на нашай зямлі называлі Дзядамі,
пасля — успамінам усіх памерлых, яднае нас пад добрым
сцвярджэннем польскага філосафа і этыка Тадэвуша Катарбіньскага: «Мінулае, якое захоўваецца ў памяці, ёсць
частка сённяшняга». А памяць, між іншым, і служыць нам
для таго, каб нашыя карані не чарсцвелі, не ператвараліся
ў труху. Айцец Міхаіл Цвячкоўскі, пробашч парафіі ў гонар
Маці Божай Фацімскай, што ў Жодзіне, у сваю чаргу распавёў «Звяздзе» пра тое, якім гэты дзень павінен быць у
жыцці хрысціяніна.
— Я вель мі доб ра
па мя таю гэ тыя ліс тапа даў скія дні свай го
дзя цін ства, — прыгадвае наш суразмоўца. — Мае прод кі на
Мёр шчы не спачы ваюць на двух роз ных
мо гіл ках, якія мы хадзілі прыбіраць разам
са сваякамі. Перадусім
я помню малітву. Калі
ўпарадкоўвалі магілы,
мы заўж ды за трымлі ва лі ся дзе ля яе. І,
безумоўна, думкі ў той
момант прыходзілі пра
тое, што будзе з намі
пасля смерці.
— Калі прааналізаваць бе ла рус кія па данні, народныя традыцыі, адразу прыходзіш да высновы, што
продкаў у нас асаблівым чынам шануюць
яшчэ спрадвеку.
— Мне ду ма ец ца,
што гэты культ выплыАйцец Міхаіл Цвячкоўскі.
вае з глыбіні патрэбы
чалавека, яго сэрца, а
ўсё гэта бярэцца з веры. Бо хрысціяне вераць у жыццё вечнае, у
тое, што, калі нехта памірае, яго душа ідзе на спатканне з Богам.
Але не кожны, хто адыходзіць у іншы свет, трапляе адразу да стану
неба. Малітва дапамагае душам памерлых дасягнуць неба, поўнага
з'яднання з Богам.
— У касцёле 2 лістапада называюць успамінам усіх памерлых, днём задушным, а вось народ па-ранейшаму заве гэты
дзень Дзядамі.
— Традыцыя хутка не выкараняецца. Тут можна прыгадаць і Адама Міцкевіча, які напісаў паэму «Дзяды». Усведамленне прыходзіць з
часам. І, як казаў Папа Ян Павел ІІ, вера і розум павінны ісці разам. І
тое, што звязана з традыцыяй, не з'яўляецца кепскім. Праўда, часам
пэўныя традыцыі ў дачыненні хрысціянства трэба мяняць, калі яны
ад яго адыходзяць.
— Але ёсць пэўныя касцёльныя традыцыі, якія датычацца
менавіта дня ўспаміну ўсіх памерлых вернікаў...
— Пачы наю чы з 1 ліс тапа да, на праця гу ўсяго тыдня ў касцёлах асаблі вым чынам моляцца за памер лых. Разам з верні ка мі
могілкі наведваюць святары: моляцца, часам асвячаюць магілы,
ка лі лю дзі аб гэтым просяць. Магілы ўвесь час павінны быць у
добрым ста не, бо гэ та знак па шаны да па мерлых, якія адышлі
ў веч насць. На жаль, да ўспа мі ну ўсіх па мер лых лю дзі ча сам
да лу чаюць сваё святкаван не. І ў гэ тым сваім ра зуменні ха пае
заба бонаў. Маўляў, трэба ж нешта з ежы для сва яка па кі нуць
на магілцы. Падобнае паказвае, у што чала век верыць. Вельмі
час та мы можам па бачыць прык рую сі туацыю, ка лі на могілках
не толькі паелі, але і чарку куль нулі. І часам такі чала век не на
ўласных нагах выходзіць з гэтага месца. Я не падтрымліваю такіх
народ ных трады цый. Гэ та ак туаль ная праблема. Яна сведчыць
пра тое, што ду хоў нае раз віццё па добна га чала века вель мі нізкае. Ма літва — асноў нае, з чым чала век па вінен прый сці ў гэты
дзень на мо гілкі. І гэ та са мы вялікі па да ру нак, які можна зра біць
таму, хто спачыў.
Варта адзначыць, што ў храмах таксама праходзяць супольныя
малітвы за памерлых. Парафіяне нясуць карткі з імёнамі тых, за
каго трэба маліцца. І любоў да памерлага заключаецца, між іншым,
не толькі ў тым, каб мая прыватная малітва дапамагла яму, але
таксама і малітва паўсюднага касцёла. І падчас вечаровай малітвы
карткі зачытваюцца. Паперак з імёнамі бывае так шмат, што за раз
іх не прачытаеш. І часам зачытванне даводзіцца дзяліць на некалькі
частак.
— Дарэчы, пэўная частка нашай моладзі напярэдадні ўрачыстасці Усіх Святых адзначае Хэлоўін — кельцкае, язычніцкае свята, да якога варожа ставіцца і праваслаўная царква, і
касцёл.
— На гэтую тэму ў сродках масавай інфармацыі з'яўляецца шмат
артыкулаў. Асабліва тады, калі надыходзіць падобнае псеўдасвяткаванне. Кажу так, бо я абсалютна не згодны з тым, што гэта свята.
Мне здаецца, што моладзь сёння проста не задумваецца над тым,
што такое Хэлоўін. Для яе гэта часовы элемент, ад якога можна
атрымаць адрэналін, пажартаваць з сябрамі, пераапрануцца ў касцюмы. Насцярожвае, што чалавек хаваецца і радуецца за маскай, а
значыць баіцца быць сабой без яе. Гэты вечар павінен быць часам,
калі чалавек перажывае сваю святасць і з яе мусіць чэрпаць вялікую радасць. Моладзь усё спіхвае на гульню, аднак падобная гульня
можа быць небяспечнай.
І напрыканцы нашай размовы хачу сказаць, што трэба задумацца
над урачыстасцю Усіх Святых і ўспамінам усіх памерлых. Проста паразважаць над гэтай таямніцай. Жыццё — яно адзінае, непаўторнае.
Безумоўна, пражыць яго можна так, як нам хочацца, мець з гэтага
асалоду. Але пасля ты не вернеш ніводнага дня. А ці не варта было
б пражыць жыццё так, каб пасля не шкадаваць? А раптам для таго,
хто не верыць, акажацца, што Бог ёсць. Ці не будзе табе ўзнагарода
за святое жыццё? Напэўна, будзе...
Тарас ШЧЫРЫ.
Фота аўтара.

Бывай... Мы сёння вымаўляем
гэтае слова з асаблівай горыччу.
Мы развітваемся з нашым Іванам
Кандратавічам Казловым — самым
старэйшым са звяздоўцаў. Ён быў
выдатным журналістам, добразычлівым калегам, мудрым і заўжды
аптымістычным сябрам. У час
вайны са зброяй у руках змагаўся
за Беларусь. У мірны час плённа
служыў Айчыне, заўжды заставаўся на перадавой лініі беларускай
журналістыкі. Амаль дзевяноста
чатыры гады жыцця даў яму лёс.
Ён шмат паспеў зрабіць. Памяць
пра нашага ветэрана застанецца з
новым пакаленнем звяздоўцаў.
Бывай, дарагі наш дзядзька Янка!...
Звяздоўцы.

