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Асноў нае дзе ян не ва ен на-гіс та рыч на га 

фес ты ва лю па бу да ва на на рэальных па-

дзе ях. У Мі ры вы ра ша на ства рыць паст ку 

для на сту па ю чай на па ле о наў скай ар міі. 

Яе за спе лі зня нац ку яшчэ на па ды хо дзе 

да Мі ра, пас ля ата ка ва лі ў са мім мяс тэч ку. 

Тым ча сам асноў ныя сі лы рус кіх вой скаў 

пра цяг ну лі ад ступ лен не, вый граў шы та кія 

не аб ход ныя ім га дзі ны.

Па гля дзець пад час рэ кан струк цыі бы ло на што. Су тыч кі 

кон ні каў з пя хо тай, дым і стра ля ні на, міль га цен не шаб ляў, 

«за бі тыя», на ступ лен ні сцен кай і аба ро на спі най да спі ны, 

ру ка паш ныя бой кі...

— За дум ка цу доў ная, эмо цыі не ве ра год ныя, пер шыя 

гуч ныя зал пы руж жаў — уво гу ле не ча ка насць. За сму чае 

толь кі, што цяж ка ва та бы ло па ба чыць усё, бо баі амаль 

ад на ча со ва іш лі па ўсім пе ры мет ры пло шчы, — дзя лі лі ся 

ўра жан ня мі гле да чы.

Тэ ры то рыя ва кол лет ня га ам фі тэ ат ра ў Мі ры пе ра тва-

ры ла ся ў пер шы дзень у «Фран цуз скі дво рык», дзе мож на 

бы ло аку нуц ца ў ат мас фе ру ся рэд не вя ко ва га за меж жа. 

Гас цям пра па на ва лі згу ляць у кар тач ныя гуль ні штос і ба-

зіль ён або шах ма ты з шаш ка мі, склас ці не ве ра год на цяж кі 

пазл з ма ле неч кіх ка ва лач каў ці па ва ра жыць на кар тах.

Ама та ры мас тац тва на це шы лі ся спек так лем на род на га 

ля леч на га тэ ат ра «Бат лей ка» з Мі ра і ад па чы лі ў са ло не 

«Адам Міц ке віч за пра шае...». Да спа до бы прый шло ся гле-

да чам і вы ступ лен не хлоп цаў з ан самб ля ста ра жыт най 

му зы кі «Хард вуд».

Над вя чор кам тут ар га ні за ва лі май стар-кла сы для ах-

вот ных на ву чыц ца тан ца ваць фран цуз скі ка ціль ён і пра-

віль на ес ці смаў жоў. Эк за тыч ная стра ва — «Смаў жы па-

бур гунд ску» — ка рыс та ла ся вя лі кім по пы там. Да лі ка тэс 

імк ну лі ся па каш та ваць 

усе, тым больш што 

тым, хто час та ваў ся 

ўпер шы ню, абя ца лі, 

што мож на за гад ваць 

жа дан не, якое аба вяз-

ко ва збу дзец ца.

Больш за 300 рэ-

кан струк та раў біт вы пад Мі рам ар га ні за ва лі не па да лёк 

ад зам ка са праўд ны шат ро вы ла гер. Паў дзель ні чаць у 

біт ве ў Бе ла русь з'е ха лі ся клу бы з Ра сіі, Поль шчы, Бель гіі, 

Фран цыі. Уя ві це, якое моцнае жа дан не зай мац ца сва ёй 

спра вай трэ ба мець, каб пра вез ці це раз мя жу та кі ва ен ны 

скарб: уз бра ен не, ко ней, кас цю мы.

Рэ кан струк цыя біт вы дру го га дня, якая прай шла ў по лі, 

бы ла яшчэ больш ві до вішч ная і на сы ча ная. Да бою да лу-

чы лі ся гар ма ты, руж жы не змаў ка лі, а ко ні, учуў шы аб сяг, 

прос та пра ля та лі ка ля гле да чоў, у якіх дух зай ма ла, ка лі 

пе рад іх тва ра мі па чы на ла ся се ча.

Шаб лі, да рэ чы, у ад роз нен не ад стрэ лаў, са мыя са-

праўд ныя і вель мі вост рыя. У гэ тым пры сут ныя ўпэў ні лі ся, 

ка лі па ба чы лі спа бор ніц твы па ся чэн ні. 12 удзель ні каў у 

ім гнен не во ка сся ка лі ка ва лак пал кі, на якой ві се ла шап ка, 

ды так, што ўбор із ноў па даў на тую част ку трыс ці ны, што 

за ста ла ся. А ўя ві це са бе, як умель цы на ра за лі на част кі 

плас ты ка вую бу тэль ку з ва дой, якая пры гэ тым пра цяг ва-

ла ста яць... Спа чат ку ад на, а по тым і тры ад ра зу.

Што і ка заць, сё лет нюю рэ кан струк цыю бу дуць па-

мя таць да на ступ на га го да, ка лі Мір із ноў па спра бу юць 

за ха піць на па ле о наў скія вой скі.

Больш здымкаў — на сайце zviazda.by.

Іры на СІ ДА РОК



ЗдарэнніЗдарэнні  

Шэсць дзён у ле се
пра вя ла 89-га до вая жы хар ка Па стаў ска га ра ё на

Уве ча ры 6 лі пе ня жы хар вёс кі Хрыс то ва звяр нуў ся ў 

Па стаў скі РУ УС. Ён рас ка заў, што ўжо су ткі не ба чыў 

сваю ста рую су сед ку. На мес ца па дзей вы еха лі су пра-

цоў ні кі мі лі цыі. Жан чы на, якая так са ма жы ве ў гэ тай 

вёс цы, па ве да мі ла, што 5 лі пе ня яна ба чы ла, як ба бу ля 

іш ла ў лес.

— Зга даць, у што бы ла адзе та ста рая, свед ка не змаг-

ла, — ска за лі ў прэс-служ бе УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка-

ма. — Але пры га да ла, што ў ру ках яна тры ма ла сі ні па кет. 

Ра ні цай 11 лі пе ня вер та лёт МНС пра чэс ваў чар го вы квад рат 

ле су. І мі лі цы я нер за ўва жыў уні зе ней кую сі нюю пля му і ня яс-

ны сі лу эт по бач з ёй.

Ка лі мі лі цы я не ры і ра та валь ні кі даб ра лі ся да жан чы ны, 

яна ля жа ла на па ля не ў ста не моц на га абяз вод жван ня, але 

ў пры том нас ці. Пас ля ака зан ня пер шай да па мо гі пен сі я нер ка 

рас ка за ла, што пай шла ў лес па тра вы, але ёй ста ла дрэн на. 

Пас ля тра пі ла ў ней кае ба ло та, а за тым вы бра ла ся на па ля ну. 

Там яе і ўба чы лі з па вет ра...

Афі цый ны прад стаў нік Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 

сі ту а цы ях па Мін скай воб лас ці Анас та сія ШВАЙ БО ВІЧ 

на гад вае асноў ныя пра ві лы па во дзін у ле се:

— Вазь мі це з са бой ком пас, ма біль ны тэ ле фон з за ра-

джа най ба та рэ яй, свіс ток, за пал кі, нож, не вя лі кі за пас ва ды і 

пра дук таў. Па жы лым лю дзям трэ ба аба вяз ко ва мець пры са бе 

ме ды ка мен ты. Адзя вай це ся яр ка, бо ў ка муф ля жы вас мо гуць 

не знай сці і з трох мет раў, а не тое што па ба чыць з па вет ра. 

Доб ра бу дзе, ка лі вы на ле пі це свят ло ад бі валь ныя па лос кі або 

ма люн кі. Ста рай це ся так са ма за па мі наць па да ро зе як ма га 

больш прад ме таў — не звы чай ныя дрэ вы, ва лу ны. Та ды бу дзе 

на шмат пра сцей вяр тац ца на зад да зы ход най па зі цыі, ка лі вы 

зра зу ме е це, што ідзя це не ту ды.

ЗА ГІ НУЎ АФІ ЦЭР
Сум ная вест ка прый шла ўчо ра ўве ча ры. Пры скач ках з па-

ра шу там за гі нуў афі цэр сіл спе цы яль ных апе ра цый.

— З-за рэз кай зме ны кі рун ку вет ру ў пры зем ным слоі ў 

ма ё ра Яў ге на Са ла вей кі ад бы ло ся га шэн не ку па ла па ра шу та. 

У вы ні ку афі цэр атры маў траў мы, не су мя шчаль ныя з жыц-

цём, — па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства аба ро ны.

На мес цы зда рэн ня за раз пра цуе ве да мас ная ка мі сія, каб 

вы свет ліць пад ра бяз нас ці.

Мі ніс тэр ства аба ро ны вы каз вае спа чу ван не род ным і бліз-

кім за гі ну ла га. Ім бу дзе ака за на ўся не аб ход ная да па мо га.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК



Як здо ра ва, што ўсе мы тут...

Вер та лёт ны чэм пі я нат све ту ад-

бу дзец ца на аэ ра дро ме Ба ра вая 

з 23 да 29 лі пе ня і збя рэ больш 

за 100 пі ло таў з Бе ла ру сі, Ра сіі, 

Гер ма ніі, Укра і ны, Поль шчы, 

Кі тая, Аў стрыі і Вя лі ка бры та-

ніі. Ка ман ды Чэ хіі і Швей ца рыі 

бу дуць вы сту паць у якас ці на зі-

раль ні каў.

Усе ўдзель ні кі бу дуць спа бор ні чаць 

у вы ка нан ні ча ты рох прак ты ка ван няў: 

«На ві га цыя», «Па ра лель ны па лёт на 

дак лад насць», «Па ра лель ная раз воз ка 

гру заў» і «Па ра лель ны сла лам». На цыя-

наль ныя ка ман ды вы сту пяць на двух ты-

пах вер та лё таў: Мі-2 і Ро бін сан-44.

Бе ла рус кія авія та ры — у лі ку фа ва-

ры таў тур ні ру, на па пя рэд нім чэм пі я на це 

ў Поль шчы яны за ва я ва лі ся рэб ра ныя 

ўзна га ро ды. На шу кра і ну прад ста вяць 

сем экі па жаў, у склад на цы я наль най 

ка ман ды ўвай шлі са мыя зна ка мі тыя 

спарт сме ны аба рон на га та ва рыст ва: 

май стры спор ту між на род на га кла са 

Анд рэй Ро га наў, Ула дзі мір Бу га ёў, Мі-

кі та Лап цеў, Ула дзі мір Стры я нок, Ан-

тон Дан чан ка, Аляк сандр Гры шчан ка, 

Аляк сей Ма чан скі. Жа но чая ка ман да 

прад стаў ле на дву ма экі па жа мі.

Пад час чэм пі я на ту све ту на аэ ра-

дро ме Ба ра вая 28 і 29 лі пе ня прой-

дзе што га до вы авія цый ны фес ты валь 

#пронебо. На вед валь ні кі ўба чаць 

больш за 30 ля таль ных апа ра таў — ад 

аэ ра ста таў да са ма лё таў. Са мы мі ві до-

вішч ны мі ў пра гра ме абя ца юць стаць 

вер та лёт ныя гон кі. Хэд лай не рам авія-

фес ты ва лю #пронебо-2018 ста не гурт 

«Пі ца», які вы сту піць на кан цэрт най 

пля цоў цы, раз гор ну тай прос та на тэ-

ры то рыі аэ ра дро ма.

Вер та лёт ны мун дзі яль увай шоў у лік 

трох чэм пі я на таў све ту, якія прой дуць у 

2018 го дзе ў Бе ла ру сі. Ён так са ма ста-

не апош нім спа бор ніц твам на аэ ра дро-

ме Ба ра вая да яго поў на га за крыц ця. 

Бе ла русь па да ла за яў ку на ар га ні за-

цыю чэм пі я на ту ў Між на род ную авія-

цый ную фе дэ ра цыю вяс ной 2016 го да, 

яе прэ зі дэнт Жак Бер ло, вы ву ча ю чы 

маг чы мас ці пра вя дзен ня тур ні ру ў Мін-

ску, аса біс та на ве даў спа бор ніц твы ў 

Ба ра вой і пры няў ста ноў чае ра шэн не. 

На га да ем, у Бе ла ру сі ўжо пра во дзі ла-

ся су свет нае пер шын ство ся род вер-

та лёт чы каў, але бы ло гэ та ў да лё кім 

1978 го дзе ў Ві цеб ску на тэ ры то рыі 

аэ ра клу ба ДТСА АФ.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Сён ня, 12 лі пе ня, ве ча-

рам на га лоў най сцэ ніч-

най пля цоў цы 27-га па 

лі ку між на род на га фес-

ты ва лю «Сла вян скі ба зар 

у Ві цеб ску» — афі цый нае ад-

крыц цё. Фес ты валь-ста ра жыл, які не мае 

ана ла гаў не толь кі на тэ ры то рыі бы ло га 

СССР, ужо за кру жыў у фе е рыі мас тац тваў. 

А яго па дзеі ста нуць ін фар ма цый ны мі на-

го да мі для СМІ. У фес ты ва лі пры ма юць 

удзел прад стаў ні кі з 41 кра і ны све ту!

У 20.30 пач нец ца ня змен на яск ра вае, за ча-

ра валь нае, уні каль нае па сва ёй кан цэп цыі дзей-

ства.

На ад крыц ці вы сту пяць зор кі: Мі ка лай Бас каў, 

Алег Мень шы каў і яго ар кестр, Ігар Ні ка ла еў, 

Эмір Кус ту ры ца і «Ар кестр, які не ку рыць», На-

тал ля Арэй ра, Та і сія Па ва лій і ін шыя.

А не за доў га да па чат ку зга да на га вы шэй шоу 

ста нуць вя до мыя ім ёны пры зё раў ХVІ дзі ця ча га 

кон кур су. За пе ра мо гу зма га лі ся 20 кан кур сан-

таў з 20 кра ін све ту. Упер шы ню — з Вя лі ка бры та-

ніі і Ка на ды. «Гран-пры» — 5 ты сяч до ла раў.

Заўт ра, 13 лі пе ня, — пер шыя вы пра ба ван ні 

для ўдзель ні каў ХХVІІ Між на род на га кон кур су 

вы ка наў цаў эст рад най пес ні з 21 кра і ны. Ра ней 

на ім не вы сту па лі прад стаў ні кі Гві неі і Егіп та...

Вось ужо чац вёр ты раз пра хо дзіць фэст ву-

ліч на га мас тац тва «На ся мі вят рах». У ім пры ме 

ўдзел больш за 130 твор чых ка лек ты ваў роз ных 

на прам каў: тэ ат ры, пер фор ме ры, паэ ты, ха рэо-

гра фы, ля леч ныя тэ ат ры і ка лек ты вы fіrе-shоw. 

Фэст збя рэ больш за 600 удзель ні каў з Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Укра і ны і Шве цыі. У пра гра ме ка ля 80 ме-

ра пры ем стваў роз ных кі рун каў і жан раў.

І ка неш не, лю бі мая тэ ма для аб мер ка ван ня га-

ра джа на мі — фес ты валь. Тут даў но на зы ва юць 

яго «Сла вян кай». І час та ту тэй шыя адно ад на му 

за да юць пы тан ні: «Пой дзеш на «Сла вян ку?», 

Ха дзіў? Ну і як там?». Ды доб ра! Як заў сё ды, 

ве се ла, ці ка ва, ад ным сло вам — па зі тыў!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Сён ня на «Сла вян скім ба-

за ры» прой дзе жа раб' ёў ка 

ўдзель ні каў Між на род на га кон-

кур су вы ка наў цаў эст рад най 

пес ні «Ві цебск-2018». Бе ла русь 

прад стаў ляе 27-га до вы спя вак, 

ак цёр мю зік лаў і вы клад чык Уні-

вер сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў 

Яў ген Кур чыч.

Ацэнь ваць кан кур сан таў бу-

дзе прад стаў ні чае між на род нае 

жу ры, у якое ўвай шлі зна ка мі ты 

італь ян скі спя вак Ра бер ці на Ла-

рэ ці, уруг вай ская спя вач ка і акт-

ры са На тал ля Арэй ра, на мес-

нік ге не раль на га прад зю са ра 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Воль га 

Шля гер, на род ны ар тыст Укра-

і ны Ула дзі мір Грыш ко, на род ная 

ар тыст ка Ка зах скай ССР спя-

вач ка Ро за Рым ба е ва, па пу ляр-

ная спя вач ка і акт ры са з Чэ хіі 

Мі ха э ла На ско ва, ула даль нік 

Гран-пры кон кур су 2013 го да 

поль скі спя вак Мі хал Кач ма-

рэк. Стар шы ня жу ры — ра сій скі 

кам па зі тар Аляк сандр Ма ро заў, 

у яко га, да рэ чы, 14 лі пе ня ад-

бу дзец ца ў Лет нім ам фі тэ ат ры 

юбі лей ны твор чы ве чар «У свят-

лі цы ма ёй свет ла».

Паў фі нал кон кур су збя рэ 

гле да чоў і ўдзель ні каў 13 лі пе-

ня ў кан цэрт най за ле «Ві цебск». 

Фі нал, ку ды тра пяць 15 най леп-

шых вы ка наў цаў, тра ды цый на 

ад бу дзец ца ў Лет нім ам фі тэ ат-

ры на працягу двух дзён: «Сла-

вян скі хіт» пра гу чыць 14 лі пе ня, 

«Фес ты валь ны хіт» — 15-га. Га-

лоў ная інт ры га пе сен на га спа-

бор ніц тва — ка му да ста нуц ца 

ад мыс ло выя ўзна га ро ды «Лі-

ра», гра шо выя прэ міі за пер-

шыя тры мес цы і Гран-пры (між 

ін шым, апош ні жу ры мае пра ва 

на огул не пры су джаць) — рас-

кры ец ца, як заўж ды, на ўра чыс-

тым за крыц ці XXVІІ Між на род-

на га фес ты ва лю мас тац тваў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

МІНСК — ВЕР ТА ЛЁТ НАЯ СТА ЛІ ЦА СВЕ ТУ
ВІ ВАТ, ФЕС ТЫ ВАЛЬ!

Мясцовы фэстМясцовы фэст  

Елі смаў жоў, сек лі ся на шаб лях, Елі смаў жоў, сек лі ся на шаб лях, 
чы та лі вер шычы та лі вер шы
Чым зай ма лі ся на ва ен на-гіс та рыч ным фес ты ва лі ў Мі ры

Ка зац кая ка ва ле рыя, поль скія ўла ны, рэ гу ляр ная рус кая пя хо-

та, егер скія пал кі, шэ ва лі жэ ры, гу са ры, ру жэй ная стра ля ні на, 

зал пы пу шак і бяз лі тас ныя су тыч кі на па ле о наў скіх і рус кіх вой-

скаў на по лі за мяс тэч кам Мір і на ват на яго цэнт раль най пло-

шчы. Яск ра вая, гуч ная і ві до вішч ная рэ кан струк цыя гіс та рыч-

най «Біт вы пад Мі рам», якая зда ры ла ся тут у да лё кім 1812-м, 

на два дні аха пі ла сё ле та па сё лак, 

яго жы ха роў і гас цей.

ХТО СПЯ ВАЕ АПОШ НІМ?

Рэ гі я наль ны фес ты валь-кон курс 

бар даў скай пес ні «Му зы ка сэр цаў», 

пры све ча ны па мя ці Ула дзі мі ра Вы-

соц ка га, у пя ты раз прой дзе ў На ва-

груд скім ра ё не на бе ра зе ле ген дар-

на га во зе ра Лі тоў ка, апе та га ў паэ ме 

Ада ма Міц ке ві ча «Гра жы на». Як ча-

ка ец ца, на свя та бар даў скай пес ні 

21—22 лі пе ня пры едуць як соль ныя 

аў та ры-вы ка наў цы, так і ка лек ты вы 

з роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Акра мя 

му зыч най част кі, у пра гра ме за пла на-

ва ныя так са ма тэ ма тыч ныя вы стаў кі, 

су ве нір ны ган даль, спар тыў ныя ме ра-

пры ем ствы, май стар-кла сы і твор чыя 

су стрэ чы.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА




