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18 кра са ві ка тра ды цый на 
ад зна ча ец ца Між на род ны 
дзень пом ні каў і гіс та рыч ных 
мяс цін. Вя до ма, вя лі кая ўва га 
на да ец ца іх ахо ве і ад наў лен ню. 
Та му на пя рэ дад ні спе цы я ліс ты 
аб мер ка ва лі не ка то рыя 
праб ле мы, якія ёсць у ай чын най 
рэ стаў ра цыі.

За гад чык ад дзе ла ста ра жыт на бе-
ла рус кай куль ту ры Цэнт ра да сле да-
ван няў бе ла рус кай куль ту ры, мо вы і 
лі та ра ту ры Ака дэ міі на вук Ба рыс ЛА-
ЗУ КА ад зна чыў:

— Мы што год пры во зім шмат уні каль-
ных прад ме таў з экс пе ды цый. І, на ту-
раль на, паў стае пы тан не іх за ха ван ня 
і рэ стаў ра цыі. Ча сам гэ тыя рэ чы трап-
ля юць у вель мі дрэн ным, мяк ка ка жу-
чы, тэх ніч ным ста не. У на шым му зеі 
пра цуе не вя лі кая рэ стаў ра цый ная май-
стэр ня, ра бо та якой га лоў ным чы нам 
кан цэнт ру ец ца на ад наў лен ні іка на пі су, 
жы ва пі су. А ўво гу ле ў кра і не іс нуе да-
во лі вя лі кая праб ле ма рэ стаў ра цый най 
ра бо ты. Спра ва ў тым, што ў вя ду чым 
му зеі ста лі цы ёсць ад па вед ныя кад ры, 
па сту па юць не аб ход ныя срод кі — там 
мо гуць вы кон ваць гэ ту ра бо ту. Але як 
быць ра ён ным му зе ям?.. Не каль кі га доў 
та му На цы я наль ны мас тац кі му зей уз ні-

маў пы тан не аб тым, каб ар га ні за ваць 
ад па вед ны рэ стаў ра цый ны цэнтр. Я лі чу, 
што пэў ны му зей, мас тац кі ці гіс та рыч ны, 
мог бы ўзяць на ся бе ра бо ту па вы ка нан-
ні рэ стаў ра цыі. Я, на прык лад, су ты ка ю ся 
з тым, што пра цу юць два рэ стаў ра та ры, 
якія зай ма юц ца іка на пі сам. Але што ра-
біць з тка ні най, ке ра мі кай, шклом, дрэ-
вам?.. Усе гэ тыя пы тан ні трэ ба тэр мі но ва 
вы ра шаць... Тым больш што ад па вед ныя 
кад ры рых ту юць у Ака дэ міі мас тац тваў і 
ў Уні вер сі тэ це куль ту ры.

«Звяз да» ўжо не ад на ра зо ва пі са ла 
пра праб ле мы рэ стаў ра цыі і тыя за ха ды, 
якія ро бяц ца для вы праў лен ня сі ту а цыі. 
Так, ле тась на вы яз ной се сіі Мі ніс тэр ства 
куль ту ры прад стаў ні кі мяс цо вых ула даў 
агуч ва лі не аб ход насць з'яў лен ня на мес-
цах ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс таў. Ды-
рэк тар «Бел рэ стаў ра цыі» Ула дзі мір 
ЗМУШ КА пра па ноў ваў ства рыць гіс то-
ры ка-куль тур ную экс пер ты зу (рэ стаў ра-
цый ны са вет). У яго маг лі б ува хо дзіць 
вы со ка ква лі фі ка ва ныя мас та кі-рэ стаў-
ра та ры, ар хі тэк та ры, ін шыя спе цы я ліс-
ты, ар га ні за цыі на шай кра і ны. Змуш ка 
га то вы быў вы сту піць ка ар ды на та рам 
гэ та га пра цэ су.

На пы тан не ка рэс пан дэн та «Звяз ды», 
ці змя ні ла ся штось ці ў па ды хо дах да рэ-
стаў ра цыі за год, ад ка за ла спе цы я ліст 
ад дзе ла па ахо ве гіс то ры ка-куль тур-

най спад чы ны Мі ніс тэр ства куль ту ры 
На тал ля ХВІР:

— Спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства куль-
ту ры — гэ та дзяр жаў ныя служ боў цы. 
Мы га то вы пэў ным чы нам аку му ля ваць 
тыя ма тэ ры я лы, якія бу дуць па сту паць 
ад спе цы я ліс таў, на прык лад, з Ака дэ-
міі на вук. Бо на сён няш ні дзень ней кіх 
кан крэт ных пра па ноў ад нос на ства рэн ня 
рэ стаў ра цый на га са ве та, не як аформ ле-
ных, мы не атрым лі ва лі.

Як ба чым, ёсць пра сто ра для за ха даў 
у па ляп шэн ні якас ці ад наў лен ня пом ні-
каў. Спра ва толь кі за людзь мі, га то вы мі 
ўзяць на ся бе ад каз насць і зра біць кан-
крэт ныя кро кі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by
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Та кая каф ля з ры ца рам зна хо дзіц ца 
ў му зеі гіс то рыі Ма гі лё ва.

Не па гадзьНе па гадзь  ��

Рэ кор ды ёсць, 
праб лем — ня ма

Не ча ка ны кра са віц кі снег, моц ны ве цер і аран-
жа вы ўзро вень не бяс пе кі не паў плы ва лі на 
пра цу энер ге ты каў. Ня гле дзя чы на ана маль на 
ніз кую тэм пе ра ту ру і шэ раг ме тэа ра ла гіч ных 
рэ кор даў асноў ная сет ка энер га сіс тэ мы кра і ны 
год на вы тры ма ла эк за мен.

Як па ве дам ля юць у ДВА «Бел энер га», усе па шко-
джан ні ў раз мер ка валь ных сет ках лік ві да ва лі ся апе ра-
тыў на. Уся го з ра ні цы 16 па ра ні цу 17 кра са ві ка на ма ган-
ня мі бры гад бы ло ад ноў ле на энер га за бес пя чэн не ка ля 
180 на се ле ных пунк таў па ўсёй кра і не (у пе ра важ най 
боль шас ці з іх пра жы вае менш за 50 ча ла век). «Дзя-
ку ю чы свое ча со вай пад рых тоў цы тэх ні кі, ма тэ ры я лаў 
і рэ гу ляр ным трэ ні роў кам пер са на лу боль шасць па-
шко джан няў у раз мер ка валь ных сет ках лік ві ду ец ца за 
1,5—2 га дзі ны, пры над звы чай цяж кіх умо вах на двор'я 
і вя лі кай коль кас ці ад на ча со вых па шко джан няў гэ ты 
час мо жа па вя ліч вац ца. Не па гадзь па ру шы ла пра цу 
ўся го 38 лі ній 6—10 кВт», — ін фар му юць у вы твор чым 
аб' яд нан ні.

Ана ла гіч ная сі ту а цыя і з над звы чай ны мі зда рэн ня-
мі — пра звя за ныя з не па гад дзю сі ту а цыі не па ве дам-
ля ла ся, тое са мае да ты чыц ца і ДТЗ. Тым не менш ДАІ 
на стой лі ва рэ ка мен дуе кі роў цам, якія ўжо за мя ні лі зім-
нюю гу му на лет нюю, ус тры мац ца ад па ез дак, асаб лі ва 
ў ра ніш ні час, ка лі тэм пе ра ту ра апус ка ец ца ні жэй за 
нуль.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Уна чы і ра ні цай маг чы мы сла бы ту ман. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы скла дзе 1—8 ма ро зу, а па ўсхо дзе 
пры пра яс нен нях — да мі нус 10 гра ду саў. Удзень 
ста не толь кі крыш ку цяп лей, ча ка ец ца ад плюс 4 да 
плюс 10 гра ду саў, а па поўд ні — да 12 цяп ла.

Згод на з па пя рэд ні мі пра гно за мі ай чын ных спе-
цы я ліс таў, у вы хад ныя да нас за ві та юць ат мас фер-
ныя фран ты ад цык ло на з «пра піс каю» над Скан ды-
на ві яй. Ча ка ец ца па хмур нае з апад ка мі на двор'е. 
Па вод ле пра гно заў, уна чы ў су бо ту за ма раз каў на 
бу дзе ўво гу ле, але ўдзень ста не зу сім не кам форт на. 
Дзміт рый Ра баў па ве дам ляе, што ў су бо ту на боль-
шай част цы тэ ры то рыі Бе ла ру сі прой дуць ка рот ка-
ча со выя апад кі, у асноў ным дождж. Уна чы і ра ні цай 
праг на зу ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе ад ну ля да плюс 6 гра ду саў, удзень 
бу дуць звы чай ныя 4—11 цяп ла. Не па леп шыц ца на-
двор'е і ў ня дзе лю.

Дзміт рый Ра баў ад зна чыў, што па доў га тэр мі но-
вых пра гно зах сі ноп ты каў больш цёп лае на двор'е 
трэ ба ча каць толь кі ў апош няй пя ці дзён цы кра са-
ві ка.

Апад кі і хо лад стрым лі ва юць 
сяў бу яра вых

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што гэ ты мі дня мі па гор-
шы ла ся аг ра ме тэа ра ла гіч ная аб ста ноў ка ў кра і не. 
Так, мі ну лыя даж джы па вы сі лі коль касць віль га ці ў 
верх ніх плас тах гле бы. У не ка то рых ра ё нах Гро дзен-
скай воб лас ці і па звест ках мно гіх ме тэа стан цый 
Ма гі лёў скай воб лас ці верх ні 10-сан ты мет ро вы пласт 
гле бы атры маў ста тус моц на га пе ра ўвіль гат нен ня. 
Больш за ўсё пло шчаў з та кі мі гле ба мі па-ра ней ша-
му за ста ец ца ў Ві цеб скай воб лас ці, што стрым лі вае 
сяў бу яра вых куль тур. Больш та го, у су вя зі з па ні-
жэн нем тэм пе ра тур на га рэ жы му ўсклад ня юц ца аг-
ра ме тэа ра ла гіч ныя ўмо вы для пра рас тан ня збож жа 
і з'яў лен ня ўсхо даў яра вых куль тур, за ма рудж ва ец ца 
раз віц цё азі мых куль тур, пла до вых дрэў і кус тоў, 
ад рас тан не траў.

На Ві цеб шчы не — 
да 10 сан ты мет раў сне гу

Ра ні ца 17 кра са ві ка ста ла са май снеж най на гэ ту 
да ту вяс ны за ўсю гіс то рыю на зі ран няў у Ві цеб скай 
воб лас ці, па ве да мі лі ў аб лас ным цэнт ры па гід ра ме-
тэа ра ло гіі і ма ні то рын гу на ва коль на га пры род на га 
ася род дзя.

На прык лад, у Ві цеб ску вы шы ня снеж на га по кры ва 
скла ла 9 сан ты мет раў. Па пя рэд ні рэ корд быў за фік-
са ва ны ў 1983 го дзе, та ды ў аб лас ным цэнт ры бы ло 
7 см сне гу. Сі ноп ты кі ад зна ча юць, што ў па ня дзе лак 
у Ві цеб ску мо жа быць па бі ты і тэм пе ра тур ны рэ корд. 
На пра ця гу дня ча ка ец ца толь кі ад 1 да 3 гра ду саў 
цяп ла. А як са мы ха лод ны дзень 17 кра са ві ка ўвай-
шоў у гіс то рыю ў 1979 го дзе з тэм пе ра ту рай плюс 3,4 
гра ду са. Са мая ха лод ная ноч ад зна ча на ў Ві цеб ску 
ў 1983 го дзе, ка лі пад ма рож ва ла да мі нус 5,3 гра-
ду са. А на гэ тым тыд ні сі ноп ты кі абя ца лі нам на ват 
і да мі нус 11 гра ду саў...

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

Сур' ёз ная 
хва ля хо ла ду

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Мне па шчас ці ла тра піць у Га ра дзі шча ме на ві та ў 
Свя тую ня дзе лю і па зна ё міц ца з не ка то ры мі жы ха-
ра мі па се лі шча — ты мі, хто жы ве тут з на ра джэн ня, і 
ты мі, хто праз шмат га доў вяр нуў ся на баць коў скую 
зям лю.

Та ма ра Ва ран ко ва, у дзя воц тве Ста ля ро ва, пры-
еха ла ў вёс ку з Ча ля бін ска, у які яе, ча ты рох га до вую 
ма ле чу, з са бою за бра лі баць кі. І які б ні быў пры го жы 
Урал і Ураль скія го ры, ра дзі ма па клі ка ла жан чы ну 
на зад.

— Мае баць кі бы лі бе ла ру са мі, я да ве да ла ся пра 
гэ та зу сім ня даў на — з ар хіў ных да ку мен таў, — ска-
за ла Та ма ра Ва ран ко ва. — У 1917 го дзе ў Га ра дзі шчы 
і ў на ва коль ных вёс ках і ху та рах пра во дзіў ся пе ра піс 
на сель ніц тва, і баць кі за пі са лі ся бе ла ру са мі.

Амаль пяць га доў на зад у вёс цы ад кры ла ся пра-
ва слаў ная царк ва ў го нар іко ны Ско ра па слуш ні цы. 
Ста рэй шы на пры хо да — Га лі на Кус та ро ва. І яшчэ 
яна — аў тар ідэі па бу до вы хра ма — ска за ла, што 
царк ву бу да ва лі мае зем ля кі — май стры з го ра да 
Мсці сла ва. Га ра дзі шчан цы вель мі за да во ле ны якас-
цю пра цы мсці слаў скіх май строў.

У ды рэк та ра Га ра дзі шчан ска га До ма куль ту ры 
Воль гі Шар ма ко вай бе ла рус кая зям ля — свя тая. У Бе-
ла ру сі ў 1941 го дзе за гі нуў яе дзед Фё дар Ваў каў.

У вёс цы яшчэ за ха ва лі ся тра ды цыі ве лі код ных 
гуль няў. Гу ля юць у біт кі і ка ча юць фар ба ва ныя яй кі і 
дзе ці, і да рос лыя. На ват вяс ко выя пен сі я не ры Ула дзі-
мір Ра шат нёў і Мі ка лай Лю зун коў кож ны год у гэ ты 
дзень збі ра юц ца ра зам і дэ ман стру юць свой спрыт 
ка чан ня яек па жа лаб ку.

У гэ ты дзень га ра дзі шчан цы ра ду юц ца вяс не і сон-
цу. Вя лік дзень для іх — сім вал ад ра джэн ня пры ро ды 
і, зна чыць, жыц ця. Вяс ко вы май стар на ўсе ру кі Дзі-
на Плят нё ва ўсмі ха ец ца і сва і мі пры го жы мі ра бо та мі 
сцвяр джае, што твор часць і мас тац тва — так са ма 
веч ныя.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
в. Га ра дзі шча, Хіс ла віц кі ра ён, Сма лен ская 
воб ласць, Ра сія.

У ста лі цы вы шук ва ец ца ма ла ды ча ла век, 

яко му ка сір па мыл ко ва вы да ла на шмат 

боль шую су му гро шай, чым на ле жа ла.

— Хло пец па ды шоў да акен ца ка сі ра фі лі-

яла бан ка, раз ме шча на га ў ад ным з ганд лё-

вых цэнт раў. Па пра сіў аб мя няць до ла ры ЗША 

на бе ла рус кія руб лі, — рас ка за ла афі цый ны 

прад стаў нік Цэнт раль на га РУ УС г. Мін ска 

Тац ця на АБОЗ НАЯ. — Ка сір вы да ла клі ен ту 
гра шо выя срод кі на дзве ты ся чы руб лёў больш 
на леж най су мы. Ма ла ды ча ла век за браў гро-
шы і пай шоў. Не да ста ча вы яві ла ся толь кі праз 
не каль кі га дзін. Служ ба бяс пе кі бан ка за бра ла 
за піс з ка ме ры ві дэа на зі ран ня, за раз хлоп ца 
вы шук ва юць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ЗдарэннеЗдарэнне  ��

За браў 
у аб мен ні ку 
лішнія 
гро шы

Рыш та ван ні Баць каў шчы ныРыш та ван ні Баць каў шчы ны  ��

ХТО ПА ДУ МАЕ 
ПРА РЭ СТАЎ РА ЦЫЮ?..

СВЯ ТАЯ СВЯ ТАЯ 
НЯ ДЗЕ ЛЯ НЯ ДЗЕ ЛЯ 
Ў ГА РА ДЗІ ШЧЫЎ ГА РА ДЗІ ШЧЫ


