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СМІ: УКРА І НА ПЛА ЦІ ЛА ГРО ШЫ Ў ЗША, 
КАБ ДЫС КРЭ ДЫ ТА ВАЦЬ «ПАЎ НОЧ НЫ ПА ТОК — 2»

Укра ін скія дзяр жаў ныя 
кам па ніі, у тым лі ку «Наф та-
газ Укра і ны», па тра ці лі амаль 
чвэрць міль ё на до ла раў за 
паў го да на дыс крэ ды та цыю 
га за пра во да «Паў ноч ны па-
ток — 2». Пра гэ та га во рыц-
ца ў спра ва зда чы кам па ніі 

Yorktown Solutіons, на якую спа сы лалася ў пят ні цу ўкра-
ін скае вы дан не «Стра на».

Па да ных вы дан ня, пра кант ракт «Наф та га за» з аме-
ры кан скі мі ла біс та мі ста ла вя до ма яшчэ ў 2017 го дзе. Ва 
ўкра ін скай кам па ніі на зва лі та кую ме ру рэ ак цы яй у ад каз 
на «ін тэн сі фі ка цыю ла бісц кай кам па ніі «Газп ра ма».

«Паў ноч ны па ток — 2» — пра ект га за пра во да па між 
Ра сі яй і Гер ма ні яй, які бу дзе пра кла дзе ны па дне Бал тый-
ска га мо ра. Су куп ная ма гут насць пра ек та ацэнь ва ец ца 

ў 55 млрд ку ба мет раў га зу ў год. За пуск га за пра во да 
за пла на ва ны на ка нец 2019 го да.

БОЛЬ ШАСЦЬ АМЕ РЫ КАН ЦАЎ ЛІ ЧЫЦЬ, 
ШТО СА МІТ У ХЕЛЬ СІН КІ 
БУ ДЗЕ ПА СПЯ ХО ВЫМ ДЛЯ ПУ ЦІ НА

Больш за па ло ву аме ры кан цаў (59 пра цэн таў) мяр куе, 
што прэ зі дэн ту ЗША До наль ду Трам пу вар та су стрэц ца з 
кі раў ні ком ра сій скай дзяр жа вы Ула дзі мі рам Пу ці ным. Пры 
гэ тым, на дум ку боль шас ці рэ спан дэн таў, вы ні кі са мі ту 
бу дуць больш вы гад ны мі для Маск вы. Пра гэ та свед чаць 
апуб лі ка ва ныя вы ні кі апы тан ня гра мад скай дум кі, пра ве-
дзе на га 9—11 лі пе ня тэ ле ка на лам Fox News.

Удзель ні каў да сле да ван ня так са ма спы та лі аб тым, ці 
да стат ко ва жорст кі курс пра во дзіць ад мі ніст ра цыя Трам па 
ў да чы нен ні да Ра сіі. 5 % апы та ных мяр ку юць, што «праз-
мер на жорст кі», а 53 % — што «не да стат ко ва жорст кі».

Су стрэ ча Трам па і Пу ці на прой дзе 16 лі пе ня ў Хель-
сін кі. 

ЗОР КІ ГА ЛІ ВУ ДА СА БРА ЛІ СЯ Ў КОС МАС
Аме ры кан ская пры ват ная аэ ра кас міч ная кам па нія Blue 

Orіgіn пла нуе пра да ваць ту рыс там мес цы на сва ім ка раб-
лі New Shepard для суб ар бі таль ных па лё таў па кош це ад 
$200 тыс. да $300 тыс., па ве дам ляе ТАСС.

Ка ра бель New Shepard змо жа браць на борт шэсць па са-
жы раў. Пер шы мі па са жы ра мі ка раб ля ста нуць су пра цоў ні кі 
Blue Orіgіn, ад нак да іх ад бо ру кам па нія яшчэ не пры сту па-
ла. Па вод ле ацэ нак экс пер таў, кож ны па лёт на ар бі ту бу дзе 
абы хо дзіц ца ў $10 млн, так што Blue Orіgіn па ня се стра ты, 
па мен шай ме ры на пер ша па чат ко вым эта пе.

Акра мя Blue Orіgіn рэ гу ляр ныя ту рыс тыч ныя па лё ты 
ў кос мас пла ну юць так са ма ажыц цяў ляць кам па ніі Vіrgіn 
Galactіc і SpaceX. Так, Vіrgіn Galactіc у кан цы мая пра вя ла 
ўжо 13-е па лі ку вы пра ба ван не свай го ка раб ля. Ча ка ец ца, 
што кошт двух га дзін на га па лё ту, пад час яко га шэсць па-
са жы раў змо гуць уба чыць Зям лю з вы шы ні 100 км, скла-
дзе ка ля $250 ты сяч. Ся род тых, хто хо ча ад пра віц ца на 
ар бі ту на гэ тым ка раб лі, ёсць га лі вуд скія зор кі Ле а нар да 
Дзі Кап рыа, Том Хэнкс і Ан джэ лі на Джа лі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Ба зар ная сен са цыя»: у дзень ура чыс та га ад-

крыц ця Між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў 

«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» не бы ло даж джу! 

Так су па ла, што ме на ві та ў ча кан ні стар ту фэс ту 

ня бё сы быц цам бы бла слаў ля лі яго.

Але а трэ цяй га дзі не дня ў пят ні цу пер шы пас ля ад-
крыц ця «Ба за ру» дождж усё ж та кі пай шоў!

27-ы «Ба зар» тра ды цый на ў гэ тыя дні — куль тур ная 
па дзея № 1 на пост са вец кай пра сто ры. Ён ўпэў не на 

«ўзяў у па лон» га ра джан, удзель ні каў і шмат лі кіх ту рыс-
таў. Усе яны жы вуць па «Ба зар ных за ко нах», згод на з 
які мі ў Ві цеб ску вя дуць рэй ра дасць і вя сел ле. Ці ка выя 
ме ра пры ем ствы пра хо дзяць з ра ні цы да но чы.

Да рэ чы, ад но з іх ужо за вяр шы ла ся. Га вор ка ідзе аб 
дзі ця чым кон кур се вы ка наў цаў. Яго вый граў два нац ца ці-
га до вы прад стаў нік Укра і ны Са ша Ба ла ба наў (на фота).

У вы хад ныя свя точ ны ма ра фон пра цяг ва ец ца і тэмп 
не зні жа ец ца.

Сён ня, 14 лі пе ня, у фес ты валь ным го ра дзе пра хо-
дзіць Дзень мо ла дзі. У пра гра ме фэс ты «Агонь тан ца», 
суб куль тур і зда ро ва га ла ду жыц ця. Эпі цэнт рам свят ка-
ван ня ста не га лоў ная га рад ская пло шча — Пе ра мо гі.

У Ві цеб скай аб лас ной фі лар мо ніі мож на бу дзе ўба-
чыць уні каль ную пра гра му «Шоу трох ра я ляў». Пра-
цяг ва ец ца фэст ву ліч на га мас тац тва «На ся мі вят рах». 
У лет нім ам фі тэ ат ры ад бу дзец ца юбі лей ны кан цэрт 
кам па зі та ра Аляк санд ра Ма ро за ва. Ёсць і не ме ней 
ці ка выя кан цэр ты, шоу, вы стаў кі.

Заўт ра, 15 лі пе ня, у кан цэрт най за ле «Ві цебск» прой-
дзе юбі лей ны кан цэрт кам па зі та ра Іга ра Лу чан ка. Як 
і ў мі ну лыя га ды, ад бу дзец ца га ла-кан цэрт май строў 
мас тац тваў Із ра і ля. У ноч на 16 лі пе ня ўпер шы ню на 
«Ба за ры» вы сту пае ку мір пад лет каў рэ пер Ці ма ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Лаў рэ а ты прэ міі Са юз най 

дзяр жа вы ў га лі не лі та ра ту-

ры і мас тац тва на заўт ра пас ля 

ўру чэн ня вы со кіх уз на га род 

су стрэ лі ся з жур на ліс та мі.

— Як вы ста ві це ся да су час най 

твор чай мо ла дзі, чым яна ра дуе, 

а чым, маг чы ма, за сму чае і якія 

за ха ды вар та яшчэ зра біць, каб 

да зво ліць са ма рэа лі за вац ца та ле-

на ві тым ма ла дым лю дзям? — за-
пы та ла ся «Звяз да» ў лаў рэ а таў.

— На мой по гляд, трэ ба даць маг-
чы масць мо ла дзі час цей чуць доб-
рую му зы ку, у тым лі ку кла січ ную, 
каб вы хоў ваць густ, — лі чыць дыры-

жор Ва ле рый ПА ЛЯН СКІ. — Тым 
больш што та кая па трэ ба, без умоў-
на, ёсць, мяр ку ю чы па тым, коль кі 
ма ла дой пуб лі кі я ба чу на роз ных 
кан цэр тах: опер ных, ка мер ных, сім-
фа ніч най му зы кі.

— Сён няш няя мо ладзь, ка-
неш не, зу сім ін шая, чым трыц-
цаць га доў та му. Я ма гу ска заць 
па сва ім сы не, яко му 23, — у яго 
зу сім ін шыя ін та рэ сы, у тым лі ку 
му зыч ныя. Штось ці з гэ тых пе сень 
па да ба ец ца і мне, а штось ці я ка-
тэ га рыч на не пры маю, — дзе ліц ца 
кам па зі тар Алег ІВА НОЎ. — Асаб-
лі ва тое, што час та да во дзіц ца ба-
чыць, — дру гас насць, пры па даб-
нен не да чу жых сты ляў, напры-
кла д да аме ры кан скіх суб куль тур. 
Та му мая па ра да ма ла дым твор-
цам — пад бі раць для сва іх пе сень 
сло вы прос тыя, бліз кія і зра зу ме-
лыя слу ха чам, ад штур хоў вац ца 
ад доб рай ме ло дыі. А яна, у сваю 
чар гу, — я ўпэў не ны ў гэ тым, — 
му сіць грун та вац ца на на род най 
тра ды цыі. Ці ка вая і са ма быт ная 
толь кі на цы я наль ная куль ту ра 

і на цы я наль ная мо ва — рус кая, 
бе ла рус кая, укра ін ская, ар мян-
ская — тая, у якой ты жы веш.

— Я пад тры маю ка лег у тым пла-
не, што най перш у мо ла дзі трэ ба 
раз ві ваць доб ры густ, а для гэ та га не 
аб мя жоў вац ца ад ной толь кі па пу ляр-
най му зы кай, шмат гля дзець і слу-
хаць, па раў ноў ваць, — да дае балет-

майстар Ва лян цін ЕЛІЗАР'ЕЎ. — 
На жаль, час та да во дзіц ца ба чыць, у 
тым лі ку і на сцэ не «Сла вян ска га ба-
за ру», та кія вы ступ лен ні, якія, на мой 
по гляд, не да цяг ва юць па мас тац кім 
уз роў ні да між на род на га фэс ту. І каб 
бы ла мая во ля, я іх ска ра ціў бы ўдвая 
ці на ват больш. Гэ та не зна чыць, што 
я су праць твор чых экс пе ры мен таў: у 
нас ха пае та ле на ві тай мо ла дзі, якая 
шу кае і пра па ноў вае неш та но вае. 
Ад нак пэў ную мас тац кую план ку 
трэ ба тры маць.

З ЦЕП ЛЫ НЁЙ 
ДА КОЖ НА ГА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: не вы пад ко ва гіс то рыя фес ты ва лю 
па ча ла ся та ды, ка лі за вяр шы ла ся па лі тыч нае жыц цё дзяр жа вы, 
якая дзе ся ці год дзя мі аб' яд ноў ва ла мно гія на ро ды ў ад ну сям'ю. 
«І там, дзе па лі ты кі пра вя лі дзяр жаў ныя ме жы, лю дзі знай шлі 
са мы прос ты, ста год дзя мі пра ве ра ны спо саб за ха ваць доб рыя, 
за раз ужо су сед скія ад но сі ны — праз куль тур ныя су вя зі», — ска-
заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на той факт, што на ві цеб скай 
зям лі за ра дзі ла ся тра ды цыя, якая зноў зма ца ва ла сла вян скі свет 
ме ло ды яй лю бі мых пе сень, гу чан нем дзі вос ных га ла соў, паэ зі яй 
і му зы кай ду шы вя до мых усім аў та раў і вы ка наў цаў. Адзін ства, 
да вер і ўза ем ная пад трым ка на ро даў ста лі са праўд най апо рай у 
ста наў лен ні і раз віц ці ма ла дых су ве рэн ных дзяр жаў.

На дум ку Прэ зі дэн та, між на род ны кон курс не толь кі са браў ра-
зам бліз кіх лю дзей, але і пры цяг нуў ува гу та ле на ві тых ар тыс таў з 
ін шых кут коў зям но га ша ра. Ён на га даў гле да чам, што прад стаў ні кі 
мно гіх кра ін з роз ных кан ты нен таў у роз ныя га ды ўпры гож ва лі 
му зыч ны ма ра фон і на паў ня лі яго глы бо кім сэн сам.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі да ра, жыц це сцвяр джаль ная ідэя 
«праз мас тац тва — да мі ру і ўза е ма ра зу мен ня», за кла дзе ная ў 
кан цэп цыю «Сла вян ска га ба за ру» ў год яго за сна ван ня, і сён ня 
за ста ец ца вель мі ак ту аль най і су час най.

Так са ма Прэ зі дэнт на га даў пры сут ным, што гэ ты фо рум са браў 
у Ві цеб ску прад стаў ні коў больш як са ра ка кра ін. Акра мя най блі-
жэй шых су се дзяў, у Бе ла русь пры еха лі гос ці з Вя лі ка бры та ніі, 
Ка на ды, Паў ноч най Ка рэі, Егіп та, Ка лум біі і Гві неі — гэ та па цвяр-
джае ду шэў ную шчод расць бе ла ру саў, та ле рант насць сла вян скіх 
на ро даў, гас цін ных і ад кры тых для друж бы з усім све там, да даў 
кі раў нік дзяр жа вы.

«Та му ра ды су стра каць за меж ных гас цей, пры маць у сваю вя лі-
кую фес ты валь ную сям'ю ўсіх, хто едзе да нас з чыс ты мі дум ка мі 
і доб ры мі на ме ра мі, — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — І мы 
шчас лі выя, што з кож ным го дам та кіх лю дзей ста но віц ца больш, 
а іх зна ём ства з на шай кра і най пра цяг ва ец ца так са ма ў ін шых 
га ра дах і рэ гі ё нах».

Да рэ чы, гэ ты год для фес ты ва лю юбі лей ны: ужо трыц цаць 
га доў ві цеб скі ам фі тэ атр упры гож вае го рад. Ён пры няў пер шыя 
кан цэр ты «Сла вян ска га ба за ру» — і ўжо не злі чыць, коль кі пе-
сень з тых ча соў пра гу ча ла, коль кі зо рак эст ра ды і гле да чоў у ім 
су стрэ ла ся.

На дум ку Прэ зі дэн та, га лоў ная кан цэрт ная пля цоў ка фо ру му 
ста ла для мно гіх ар тыс таў род ным до мам, мес цам, дзе заў сё ды 
ўтуль на ад чу ва юць ся бе ўсе — і ста лыя гос ці, ужо вя до мыя вы-
ка наў цы, і дэ бю тан ты.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў упэў не насць у тым, што гля-
дач цёп ла су стрэ не кож на га ма ла до га вы ка наў цу, жу ры бу дзе 
аб' ек тыў ным і доб ра зыч лі вым і гра мад скасць ста не свед кам на-
ра джэн ня но вых ім ёнаў. Бе ла рус кі лі дар так са ма па він ша ваў усіх 
са свя там, якое до рыць усім пры га жосць мас тац тва, ра дасць 
сяб роў скіх зно сін і па чуц цё паў на ты жыц ця.

Пас ля гэ та га Аляк сандр Лу ка шэн ка аб' явіў ХХVІІ Між на род-
ны фес ты валь мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» ад кры-
тым.

Уз на га ро ды знай шлі сва іх ге ро яў
Кі раў нік дзяр жа вы ўру чыў прэ міі Са юз най дзяр жа вы ў га лі не 

лі та ра ту ры і мас тац тва за 2017—2018 га ды. Тры ум фа та ра мі ста лі 
на род ны ар тыст Са вец ка га Са ю за ба лет май стар Ва лян цін Елі зар'-
еў, на род ны ар тыст Ра сіі кам па зі тар Алег Іва ноў, аў тар скі ка лек тыў 
у скла дзе на род на га ар тыс та Ра сіі ды ры жо ра Ва ле рыя Па лян ска га 
і за слу жа на га ра бот ні ка куль ту ры Ра сіі Аляк санд ра Ша ні на.

Спе цы яль ную ўзна га ро ду «Праз мас тац тва — да мі ру і ўза е ма-
ра зу мен ня» з рук Прэ зі дэн та атры ма ла спя вач ка Ро за Рым ба е ва. 
Па вод ле яе слоў, гэ ты прыз — пры знан не не толь кі яе твор час ці, 
але і па ва га да мас тац тва Ка зах ста на і ўсёй кра і ны.

Ула даль ні кам Гран-пры ХVІ Між на род на га дзі ця ча га му зыч на га 
кон кур су «Ві цебск-2018» стаў Аляк сандр Ба ла ба наў з Укра і ны.

Не за стаў ся без уз на га ро ды і сам Аляк сандр Лу ка шэн ка — яму 
па да ры лі по яс-абя рэг. Так ар га ні за та ры па дзя ка ва лі бе ла рус ка му 
лі да ру за тое, што ў свой час ён спры яў за ха ван ню фес ты ва лю.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Раз віц цё між дзяр жаў ных куль тур ных ад но сін 

Бе ла ру сі і Ра сіі, пад трым ка дзея чаў куль ту ры і 

мас тац тваў, пра ек таў у на ву ко ва-тэ а рэ тыч най 

і на ву ко ва-прак тыч най сфе ры ма юць сіс тэм ны 

ха рак тар. Гэ та ад зна чыў на мес нік дзяр жаў на га 

сак ра та ра Са юз най дзяр жа вы Мі ка лай КОР БУТ 

пад час прэс-кан фе рэн цыі на ХХVІІ «Сла вян скім 

ба за ры ў Ві цеб ску».

Сё ле та Дзень Са юз най дзяр жа вы, які ла дзіц ца на 
мас тац кім фо ру ме ўжо 15 га доў, прай шоў з ак цэн там на 
між куль тур нае рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва дзвюх кра-
ін. Так, 13 лі пе ня ў Ві цеб скім мас тац кім му зеі ад кры ла ся 
вы стаў ка экс па на таў Ва ла год ска га му зея ка рун каў, а 
на пля цоў цы пе рад му зе ем прай шоў ад мыс ло вы мод ны 
па каз, у якім узя лі ўдзел як бе ла рус кія ды зай не ры, так 
і май стры Ва ла год скай ка рун ка вай фаб ры кі. У Му зеі-
ся дзі бе І. Рэ пі на «Здраў нё ва» сваю экс па зі цыю прад-
ста віў ра сій скі му зей-ся дзі ба «Пе на ты» (па сё лак Рэ пі на 
пад Санкт-Пе цяр бур гам), а прад стаў ні кі бе ла рус кіх і 

ра сій скіх му зе яў аб мер ка ва лі стан і перс пек ты вы між-
куль тур на га су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Ра сіі. Уве ча ры ж 
гос ці фес ты ва лю ад кры лі для ся бе шэ раг но вых ім ёнаў 
у кан цэр це «Са юз ная дзяр жа ва за пра шае...».

«Мне зда ец ца, ёсць доб рая перс пек ты ва яшчэ шы-
рэй прад ста віць Са юз ную дзяр жа ву на мас тац кім фо ру-
ме ў Ві цеб ску, — за ўва жыў на мес нік стар шы ні Ка мі сіі 

Пар ла менц ка га схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі па са-

цы яль най па лі ты цы, на ву цы, куль ту ры і гу ма ні тар-

ных пы тан нях Аляк сандр СЯ ГОД НІК. — На прык лад, 
для кон кур су вы ка наў цаў эст рад най пес ні мож на пра-
вес ці да дат ко вы ад бор вы ка наў цы, які прад стаў ляў бы 
Са юз ную дзяр жа ву. Так са ма вар та бы ло б прад ста віць 
у Ві цеб ску ад мыс ло вую ма ла дзёж ную кан цэрт ную пра-
гра му з удзель ні ка мі на шых фес ты ва ляў «Твор часць 
юных», які пра хо дзіць у Ана пе, і «Мо ладзь — за Са юз-
ную дзяр жа ву», які ла дзіц ца ў Рас то ве-на-До не».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



ГРАН-ПРЫ — ЮНА МУ ЎКРА ІН ЦУ

«ЦІ КА ВАЯ І СА МА БЫТ НАЯ ТОЛЬ КІ НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЯ КУЛЬ ТУ РА»

У ВІ ЦЕБСК ПРЫ ЕХА ЛІ ВА ЛА ГОД СКІЯ КА РУН КІ
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