
Усё час цей мы ба чым 

рэп лі кі (ад фран цуз ска га 

replіque — ко пія), якія ад сы-

ла юць нас да тра ды цый най 

куль ту ры. Эле мен ты ар на-

мен ту вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў рэ кла ме. Бір кі з за клі кам 

«Куп ляй це бе ла рус кае!» — 

на ганд лё вых па лі цах. Ра-

ён ныя фес ты ва лі сён ня 

пра па ну юць гас цям раз-

на стай ную аздо бу для ад-

па чын ку — ад пры сма каў 

па мяс цо вых рэ цэп тах да 

жар таў на лю бы густ.

Ад нак су мяс ціць аў тэн ты ку 

і су час насць не так прос та. На-

прык лад, у Ле пе лі рэа лі за ва на 

цу доў ная ідэя са скульп ту рай 

Ле пель ска га цмо ка. І ўсё бы ло 

б доб ра, але по бач з мі фа ла гіч-

най па чва рай пры мас ціў ся яшчэ 

адзін фальк лор ны пер са наж. Не-

аба зна на му ту рыс ту, мо жа, і ўсё 

роў на, ці ёсць у брон за вай ру сал-

кі хвост, але ча ла век да свед ча ны 

ад чуе, ска жам так, ня ём касць, бо 

ў бе ла рус кім фальк ло ры азёр ныя 

дзяў ча ты ні я кіх хвас тоў не ме лі.

Ці важ на пе ра да ваць дак-

лад насць у тра ды цый ных сім-

ва лах і якім чы нам ста рыя 

звы чаі мо гуць стаць блі жэй да 

су час на га ча ла ве ка? Пра гэ та 

на ста рон ках «Звяз ды» па раз-

ва жа лі кан ды дат фі ла ла гіч-

ных на вук эт ног раф Ян ка 

КРУК і ды рэк тар му зея ста-

ра жыт на бе ла рус кай куль ту-

ры НАН Бе ла ру сі кан ды дат 

мас тацт ва знаў ства 

Ба рыс ЛА ЗУ КА.

На рэш це на знач най 
част цы тэ ры то рыі 
кра і ны прай шлі доў-
га ча ка ныя даж джы, 
якія па ні зі лі гра дус 
па жар най не бяс пе-
кі ў ля сах. Зя лё ныя 
ма сі вы даў но ста лі 
мес цам ад па чын ку 
для дзя сят каў ты сяч 
лю дзей. Але ра зам 
з тым за ліш няя са-
ма ўпэў не насць мо-
жа вы кі нуць вель мі 
дрэн ны жарт.

Ле тась бы лі вы пад кі, ка лі за ад ны су ткі ра та валь ні кі вы яз джа-

лі да 17 ра зоў на по шу кі тых, хто згу біў ся ў ле се. І хоць да асноў-

на га се зо на «ра бін зо наў», які па чы на ец ца з ма са вым збо рам 

ягад і гры боў, яшчэ да лё ка, пер шыя ванд роў ні кі 

губ ля юц ца ў ля сах ужо на пры кан цы вяс ны.
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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
АД КРЫ ТЫ КРЫМ СКІ МОСТ — СА МЫ ДОЎ ГІ Ў РА СІІ 
І СА МЫ ДА РА ГІ Ў СВЕ ЦЕ

15 мая 2018 го да з удзе лам 

прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на 

ад бы ла ся цы ры мо нія ад крыц ця аў-

та да рож най част кі транс парт на га 

пе ра хо ду це раз Кер чан скі пра ліў, 

які злу чае паў вост раў Крым і ма це-

ры ко вую Ра сію. Агуль ная даў жы ня мос та — 19 кіламетраў. Гэ та са мы 

пра цяг лы мост у Ра сіі. Але пры доб рым ру ху пра езд з ад на го бе ра га 

на дру гі зай мае ўся го 15—20 хві лін. Агуль ная пра пуск ная здоль насць 

мос та — да 40 тысяч аў та ма бі ляў у су ткі. Пе ша ход ныя зо ны і ве ла да-

рож кі не пра ду гле джа ныя. Па ра лель на аў та ма біль най тра се на мос це 

раз ме шча на і чы гу нач ная тра са, якая бу дзе ўве дзе на ў экс плу а та цыю 

ў 2019 го дзе. Крым скі мост ака заў ся ў два з ліш нім ра зы да ра жэй шым 

за са мую доў гую пе ра пра ву ў све це, якую па бу да ва лі ў Кі таі. Ка лі 

там на адзін метр мос та бы ло вы дат ка ва на ў ся рэд нім 8,8 ты ся чы  

до ла раў, то ў Ра сіі — у ся рэд нім больш за 200 ты сяч до ла раў. Кошт 

пра ез ду па Крым скім мос це для ўсіх ві даў транс пар ту роў ны ну лю. 

А вось што га до вая ахо ва мос та ўля ціць па дат ка пла цель шчы кам у ка-

пе еч ку. Ахо ва транс парт на га пе ра хо ду бу дзе каш та ваць дзяр жа ве 

кож ны год ка ля 100 мільёнаў ра сій скіх руб лёў.

100 000 ДО ЛА РАЎ ПААБЯЦАЛІ ТА МУ, ХТО ПА ДА РВЕ 
АД КРЫ ТАЕ Ў ІЕ РУ СА ЛІ МЕ ПА СОЛЬ СТВА ЗША

Ар га ні за цыя «Сту дэн ты — ба-

раць бі ты за спра вяд лі васць», якая 

дзей ні чае ў Іра не, апуб лі ка ва ла ў 

ін тэр нэ це ліс тоў ку, што за клі кае 

па да рваць ад кры тае на пя рэ дад-

ні ў Іе ру са лі ме па соль ства ЗША. 

Тым, хто гэ та зро біць, абя ца юць 

гра шо вую ўзна га ро ду ў па ме ры 100 ты сяч до ла раў, пе рад ае NEWSru 

Іsrael. Ліс тоў ка на фар сі і анг лій скай мове апуб лі ка ва ная, на прык лад, 

на іран скім на ві на вым агрэ га та ры Khabarone. На га да ем, ура чыс-

тая цы ры мо нія ад крыц ця па соль ства ЗША ў Іе ру са лі ме ад бы ла ся 

14 мая — у 70-ю га да ві ну аб вя шчэн ня дзяр жа вы Із ра іль. У ёй пры-

ня лі ўдзел ка ля 800 га на ро вых гас цей, у тым лі ку прэ зі дэнт Із ра і ля 

Рэў вен Рыў лін, кі раў нік ура да Бень я мін Не тань я ху, дач ка прэ зі дэн та 

ЗША Іван ка Трамп і яе муж Джа рэд Куш нер. Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп да слаў пры ві таль нае ві дэа. У су вя зі з ад крыц цём аме ры кан-

ска га па соль ства ў Іе ру са лі ме ўзмац ні лі ся пра тэс ты па лес цін цаў 

на мя жы сек та ра Га за і Із ра і ля. У апош нія дні ў су тык нен нях па між 

із ра іль скі мі вай скоў ца мі і па лес цін ца мі за гі ну лі дзя сят кі ча ла век.

ПАЎ НОЧ НАЯ КА РЭЯ ПРЫ СТУ ПІ ЛА ДА ДЭ МАН ТА ЖУ 
ЯДЗЕР НА ГА ПА ЛІ ГО НА ПХУН ГЕ РЫ

Паў ноч ная Ка рэя па ча ла дэ ман таж збу да ван няў на тэ ры то рыі 

ядзер на га па лі го на Пхун ге ры на паў ноч ным ус хо дзе кра і ны, па ве-

дам ляе ТАСС са спа сыл кай на спра ва зда чу да след чай гру пы пры 

Уні вер сі тэ це імя Джон са Хоп кін са, якая ба зу ец ца ў ЗША. У за яве 

сцвяр джа ец ца, што да та кой вы сно вы аме ры кан скія экс пер ты 

прый шлі, пра ана лі за ваў шы спа да рож ні ка выя здым кі, зроб ле ныя 

7 мая. Пры гэ тым да след чы кі ад зна чы лі, што больш знач ныя збу-

да ван ні ва кол аб' ек та па куль за ста юц ца не кра ну ты мі, а ўва хо ды ў 

ту нэ лі па-ра ней ша му ад кры ты. Экс пер ты мяр ку юць, што ўсё гэ та 

звя за на з на ды хо дзя чы мі ме ра пры ем ства мі па пуб ліч ным за крыц-

ці Пхун ге ры, якое на ме ча на на ка нец мая. Яны бу дуць уклю чаць у 

ся бе пад рыў ныя ра бо ты з мэ тай лік ві да цыі ту нэ ляў. Аб дэ ман та жы 

па лі го на Пхень ян і Се ул да мо ві лі ся 27 кра са ві ка на між ка рэй скім 

са мі це. Пхень ян аб вяс ціў, што па лі гон бу дзе за кры ты 23—25 мая 

і гэ та бу дзе ўра чыс тая цы ры мо нія, ку ды да пус цяць жур на ліс таў 

з пя ці кра ін: ЗША, Кі тая, Вя лі ка бры та ніі, Паўд нё вай Ка рэі і Ра сіі. 

У які кан крэт на дзень прой дзе цы ры мо нія, за ле жыць ад умоў на-

двор'я. Тэх ніч ная пад рых тоў ка да гэ та га пра цэ су ўжо па ча тая.
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КОРАТКА

Рэ аль ныя на яў ныя гра шо-

выя да хо ды на сель ніц тва Бе-

ла ру сі ў І квар та ле 2018 го да 

скла лі 107,6 % да ўзроў ню 

І квар та ла 2017-га.

Бе ла рус кая АЭС укамп-

лек та ва на спе цы я ліс та мі 

для за пус ку пер ша га энер-

га бло ка. За раз на прад пры-

ем стве пра цуе 1176 ча ла век, 

у тым лі ку 783 ра бот ні кі з 

лі ку экс плу а та цый на га пер-

са на лу цэ хаў і ад дзе лаў.

Спек такль «Ра дзі ва «Пру-

док» па чы нае сцэ ніч нае 

жыц цё ў На цы я наль ным ака-

дэ міч ным тэ ат ры імя Ян кі Ку-

па лы. Прэм' е ра пры зна ча ная 

на 16 і 17 мая.

Бры га да га ланд скіх ар-

біт раў бу дзе су дзіць фі-

наль ны матч Лі гі Еў ро пы 

па між іс пан скім «Ат ле ты-

ка» і фран цуз скім «Мар се-

лем», які адбу дзец ца сён ня 

ў Лі ё не.

Больш за 940 ка руп цый-

ных зла чын стваў вы яў ле на ў 

Бе ла ру сі з па чат ку го да. Са-

мае час тае — атры ман не ха-

ба ру. Та кіх спраў 437.

СТАР. 7

Па сут нас ціПа сут нас ці  

РЭ ЧА ІС НАСЦЬ 
І РУ САЛ ЧЫ НЫ ХВАС ТЫ

Ці пры жы ва ец ца тра ды цый ная куль ту ра на су час най гле бе?

СТАР. 7

Пра гэ та за явіў 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лукашэн ка 

на пе ра га во рах 

у Ду шан бэ з Прэ зі дэн там 

Та джы кі ста на 

Эма ма лі Рах мо нам.

Па дзя ка ваў шы за за пра шэн-

не пры ехаць у Та джы кі стан, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў: 

«Мы вель мі ўваж лі ва со чым за 

раз віц цём Та джы кі ста на. Мя не 

асаб лі ва ра ду юць тэм пы, з які мі 

раз ві ва ец ца кра і на. Я заў сё ды з 

за да валь нен нем ад зна чаю, што 

па тэм пах раз віц ця вы пе ра ўзы-

хо дзі це Кі тай скую На род ную Рэс-

пуб лі ку. Я аса біс та вель мі ха чу, 

каб Та джы кі стан стаў у шэ раг са-

мых раз ві тых і пе ра да вых кра ін, 

та му што ваш ста ра жыт ны вя лі кі 

на род гэ та га за слу гоў вае. Вель-

мі шмат вы для гэ та га зра бі лі. 

А я тут для та го, каб ума ца ваць 

на шы су вя зі», — ад зна чыў бе ла-

рус кі лі дар. Ён так са ма звяр нуў 

ува гу на па спя хо вую рэа лі за цыю 

за ду мы па пра вя дзен ні ў Ду шан-

бэ біз нес-фо ру му з удзе лам не 

толь кі дзе ла вых ко лаў Бе ла ру сі 

і Та джы кі ста на, але і прад стаў ні-

коў ін шых кра ін рэ гі ё на.

У сваю чар гу Эма ма лі Рах-

мон пад крэс ліў, што Бе ла русь 

з'яў ля ец ца ад ным з клю ча вых 

парт нё раў Та джы кі ста на, вы-

ка заў шы ўпэў не насць, што ві-

зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі дасць 

но вы ім пульс ад но сі нам цес-

най друж бы і ўза е ма вы гад на га 

супра цоўніц тва дзвюх кра ін.

На пе ра га во рах у па шы ра ным 

скла дзе Бе ла русь і Та джы кі стан 

да мо ві лі ся вы вес ці ад но сі ны на 

ўзро вень стра тэ гіч на га парт нёр-

ства. «Ду маю, гэ та бу дзе доб рая 

ас но ва для раз віц ця на шых ад но-

сін па ўсіх на прам ках, па чы на ю чы 

ад эка но мі кі і за кан чва ю чы куль-

ту рай», — за явіў кі раў нік бе ла рус-

кай дзяр жа вы, звяр нуў шы ўва гу 

на за ха ван не па зі тыў ных тэн дэн-

цый па па ве лі чэн ні двух ба ко ва-

га та ва ра аба ро ту ў гэ тым го дзе. 

Па спя хо ва раз ві ва ец ца су пра цоў-

ніц тва ў га лі не пра мыс ло вай ка а-

пе ра цыі. На пра ця гу пра цоў на га 

тыд ня ў Та джы кі ста не ад бу дзец ца 

шэ раг буй ных ме ра пры ем стваў, 

пры све ча ных Бе ла ру сі. Ся род 

іх — на цы я наль ная вы стаў ка і 

дру гі Між на род ны біз нес-фо рум 

«Бе ла русь — Та джы кі стан — Аф-

га ні стан». «Мы га то выя сур' ёз на 

пра ца ваць у Та джы кі ста не, ства-

раць з ва мі су мес ныя вы твор час ці 

на ўвесь рэ гі ён. Мы яшчэ шмат 

зной дзем на прам каў для на ша га 

су пра цоў ніц тва. Га лоў нае, што ў 

нас ёсць да вер ад но да ад на го. 

І гэ та тая ас но ва, на якой мы мо-

жам бу да ваць ад но сі ны», — пад-

крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Асаб лі вы ак цэнт пад час пе-

ра га во раў быў зроб ле ны на пы-

тан нях раз віц ця ганд лё ва-эка на-

міч на га і ін вес ты цый на га су пра-

цоў ніц тва. Га вор ка іш ла аб па ве-

лі чэн ні аб' ёмаў і ды вер сі фі ка цыі 

струк ту ры двух ба ко ва га та ва ра-

аба ро ту. Па вы ні ках пе ра га во раў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што Бе ла русь га то ва да ак тыў най 

пра цы з Та джы кі ста нам па ўсіх 

на прам ках, што кра і ны аб' яд ноў-

вае імк нен не знай сці на дзей ных 

дзе ла вых парт нё раў і вы бу да ваць 

доў га тэр мі но выя ад но сі ны.

Прэ зі дэнт упэў не ны, што да-

лей ша му ды на міч на му раз віц цю 

ад но сін па слу жыць пад пі са ная 

да рож ная кар та су пра цоў ніц-

тва Бе ла ру сі і Та джы кі ста на на 

2019—2020 га ды, у якой за кла-

дзе ны шы ро кі спектр на прам каў 

уза е ма дзе ян ня.

Эма ма лі Рах мон па вы ні ках 

пе ра га во раў за зна чыў: «Для 

Та джы кі ста на Бе ла русь бы ла і 

за ста ец ца важ ным парт нё рам 

у сіс тэ ме між на род ных ад но сін. 

Ад но сі ны дзвюх кра ін раз ві ва-

юц ца па на рас та ю чай».

Па вы ні ках афі цый ных пе ра-

га во раў у Ду шан бэ лі да ры дзвюх 

кра ін пры ня лі су мес ную за яву. 

У да ку мен це ба кі па цвер дзі лі 

га тоў насць да ўма ца ван ня па лі-

тыч на га дыя ло гу, на ме ці лі шля хі 

да лей ша га раз віц ця бе ла рус ка-

та джык скіх ад но сін і ўза е ма дзе-

ян ня па най важ ней шых пы тан нях 

між на род на га па рад ку дня.

Вя лі кая ўва га ў су мес най 

заяве ўдзя ля ец ца тэ ма ты цы 

ганд лё ва-эка на міч на га су пра-

цоў ніц тва. Прэ зі дэн ты пад крэс лі-

лі пры яры тэт нае зна чэн не ўза е-

ма дзе ян ня ў гэ тай сфе ры і вы ка-

за лі імк нен не да яго па шы рэн ня 

з улі кам ін та рэ саў ба коў. Ба кі 

так са ма да мо ві лі ся за ах воч ваць 

ін вес ты цый ную дзей насць па 

ства рэн ні су мес ных вы твор час-

цяў, пра цяг ваць удас ка наль ваць 

умо вы для ра бо ты бе ла рус кіх і 

та джык скіх ін вес та раў, пры маць 

прак тыч ныя ме ры па рэа лі за цыі 

пра ек таў у гор на-ме та лур гіч най і 

бу даў ні чай га лі нах, у лёг кай і хар-

чо вай пра мыс ло вас ці, у сфе рах 

сель ска гас па дар чай ка а пе ра цыі 

і ла гіс ты кі. Вы ка за на двухбако-

вая за ці каў ле насць у па шы рэн ні 

ўза е ма дзе ян ня па між рэ гі ё на мі 

як эфек тыў най фор мы ўма ца-

ван ня ўза е ма ад но сін, у ства рэн ні 

не аб ход ных умоў для раз віц ця 

пра мых су вя зяў па між гас па дар-

чы мі суб' ек та мі.

Па цвер джа на так са ма за ці-

каў ле насць у да лей шым раз-

віц ці ўза е ма дзе ян ня ў сфе рах 

аду ка цыі, на ву кі і тэх ні кі, куль ту-

ры і мас тац тва, ахо вы зда роўя, 

спор ту і ту рыз му.

У су мес най за яве так са ма 

га во рыц ца аб уза е ма дзе ян ні 

на між на род ных пля цоў ках, пад-

крэс ле на імк нен не да са дзей ні-

чан ня ўма ца ван ню мі ру, бяс пе кі 

і ста біль нас ці ў рэ гі я наль ным і 

між на род ным маш та бах. Ад зна-

ча на ра шу часць ума цоў ваць су-

пра цоў ніц тва ў сфе ры ба раць бы 

з тэ ра рыз мам, эк стрэ міз мам, 

нар кат ра фі кам, не за кон ным 

ганд лем збро яй.

Пас ля афі цый ных пе ра га во-

раў з прэ зі дэн там Та джы кі ста на 

Аляк сандр Лука шэн ка ўсклаў вя-

нок да пом ні ка Іс ма і лу Са ма ні.

Таксама кіраўнікі дзяржаў 

наведалі  Нацыянальную 

выстаўку Беларусі, якая адкры-

лася ў Душанбэ.

Па вод ле Бел ТА.

На ўзроў ні 
стра тэ гіч на га парт нёр ства
Бе ла русь ра да пос пе хам Та джы кі ста на і га то ва раз ві ваць су пра цоў ніц тва
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У цэнтры 
сталіцы — 
у цэнтры 
падзей

Калі да вас 
прыйшоў 
звярок

Шо пінг у Па ры жы

Вась мі га до вая 
Ва ле рыя УРУБ ЛЕЎ СКАЯ 

ў вёс цы Па рыж 
Па стаў ска га ра ё на.
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У ліч ба вым фар ма цеУ ліч ба вым фар ма це  

АД БЕС ПІ ЛОТ НІ КАЎ ДА КАС ЦЮ МА 
ВІР ТУ АЛЬ НАЙ РЭ АЛЬ НАС ЦІ

У ста лі цы па ча ла 

сваю ра бо ту 

25-я між на род ная 

вы стаў ка «Tibo». 

На пра ця гу 

вы ста вач на га тыд ня 

кам па ніі з 15 кра ін 

све ту прад ста вяць 

тут свае апош нія 

да сяг нен ні ў сфе ры 

ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій. Пла ну ец ца 

што ў пра цэ се шмат лі кіх 

пле нар ных па ся джэн няў 

і дыс ку сій з экс пер та мі 

ў ІT-сфе ры тут 

змо гуць вы пра ца ваць 

эфек тыў ныя 

па ды хо ды ў ліч ба вай 

транс фар ма цыі 

Бе ла ру сі і пе ра хо дзе 

яе на но вы ўзро вень 

ука ра нен ня іна ва цый 

у эка но мі ку.

Аб чым бу дуць га ва рыць 
і што дэ ман стра ваць 

на вы стаў цы «Tibo-2018»

СТАР. 2СТАР. 2

Як не за блу каць 
у ле се?

Што 
пагаршае 
наш зрок


