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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.03 21.10 16.07
Вi цебск — 4.46 21.06 16.20
Ма гi лёў — 4.53 21.00 16.07
Го мель — 4.57 20.49 15.52
Гродна — 5.19 21.24 16.05
Брэст    — 5.27 21.17 15.50

ЗАЎТРА
Сі ла во лі ў жан чын вы мя ра ец ца ў 

кі ла гра мах, а ў муж чын — у літ рах.

— Вы шар ла тан ка, а не прад ра каль-

ні ца!

— Я ве да ла, што вы так ска жа це.

Толь кі калі народзіш, ты зра зу ме-

еш, што та кое шчас це. Але бу дзе ўжо 

поз на.

— Заўт ра ў мя не вы пі ва ем. З мя не 

стол, з вас вы піў ка.

— А мож на я так са ма лепш стол пры-

ня су?

18 МАЯ

1906 год — у Пе цяр бур гу па іні цы я ты ве вы клад чы ка Пе цяр бург-

ска га ўні вер сі тэ та Б. І. Эпі мах-Шы пі лы за сна ва на пер шае 

ле галь нае бе ла рус кае вы да вец кае 

та ва рыст ва «За гля не сон ца і ў на-

ша акон ца». Іс на ва ла ў 1906—1914 

га дах. Ство ра на на ка а пе ра тыў ных 

па чат ках гру пай пе ра да вой бе ла рус кай ін тэ лі ген-

цыі ў Пе цяр бур гу. Та ва рыст ва ста ві ла пе рад са бой 

асвет ніц кія за да чы. Ня гле дзя чы на цяж кае фі нан-

са вае ста но ві шча, ад сут насць па лі гра фіч най ба зы, 

цэн зур ныя рэ прэ сіі, вы да ла ла цін кай і кі ры лі цай 

38 на зваў кніг агуль ным ты ра жом больш за 

100 ты сяч па асоб ні каў. Ся род іх пер шыя пад руч ні кі на су час най бе ла рус кай мо ве: 

«Бе ла рус кі ле ман тар, або Пер шая на ву ка чы тан ня» К. Ка ган ца, «Пер шае чы тан не для 

дзе так бе ла ру саў» Цёт кі, тво ры Я. Ку па лы і Я. Ко ла са, мас тац кую лі та ра ту ру, паш тоў кі 

з края ві да мі Бе ла ру сі і парт рэ та мі бе ла рус кіх пісь мен ні каў.

1929 
год — на ра дзіў ся Ана толь Ула дзі мі ра віч Жал да коў, за слу жа ны ар хі тэк-

тар Бе ла ру сі. У 1954 го дзе скон чыў Мас коў скі ар хі тэк тур ны ін сты тут. 

З 1970 го да пра ца ваў у ін сты ту це «Бел дзіп рап ры бор». Асноў ныя ра бо ты ў Бе ла ру сі: 

мін скі кры ты ры нак «Ка ма роў скі», уні вер са мы «Ры га», «Та лін», служ бо ва-гас па дар чы 

кор пус Са ве та Мі ніст раў Бе ла ру сі, бу дын кі Мі ніс тэр ства ганд лю і Мі ніс тэр ства спор ту 

і ту рыз му ды ін шыя.

1938 
год — на ра дзіў ся (вёс ка Цын ца ві чы Ві лей ска га ра ё на) Мі ха іл Ан то на-

віч Ка зі нец, ды ры жор, пе да гог, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі, 

на род ны ар тыст Бе ла ру сі. З 1972 го да — ды ры жор, з 1975-га — мас тац кі кі раў нік і 

га лоў ны ды ры жор На цы я наль на га ака дэ міч на га на род на га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь імя І. Жы но ві ча. У 1985—2005 га дах быў рэк та рам Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн не».

1942 
год — у аку па ва ным Мін ску па тры ё ты-пад поль шчы кі вы пус ці лі пер шы 

ну мар га зе ты «Звяз да».

1954 
год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ігар Вя ча сла ва віч Ма ро заў, бе ла рус кі ар хі-

тэк тар, пе да гог, док тар куль ту ра ло гіі, кан ды дат ар хі тэк ту ры, пра фе сар. 

Пра цуе ў га лі не ма ну мен таль на га мас тац тва: пом ні кі Раг не дзе і Ізя сла ву ў  За слаўі, 

Максіму Тан ку ў вёс цы Піль каў шчы на Мя дзель ска га ра ё на, кня зю Ба ры су ў г. Ба ры-

саў. Аў тар на ву ко вых прац па праб ле мах тэ о рыі і фі ла со фіі дой лід ства, гер ме неў ты цы 

куль ту ры. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1994 
год — Прэ зі ды ум Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры няў па-

ста но ву «Аб уве ка ве чан ні па мя ці ах вяр ла ге ра смер ці Трас ця нец» 

(1942—1944 гг.).

1998 
год — у Мін ску ад кры ты Му зей су час на га вы яў лен ча га мас тац тва. 

У ка лек цыі ка ля 2,5 ты ся чы экс па на таў — тво раў су час ных бе ла рус кіх 

аў та раў. Прад стаў ле ны кла січ ны жы ва піс, гра фі ка, скульп ту ра, дэ ка ра тыў на-пры клад-

ное мас тац тва, фо та і пла ка ты.

1048 
год — на ра дзіў ся Амар Ха ям, пер сід скі і та джык скі па эт, 

ма тэ ма тык, фі ло саф. Яго ру баі (ча ты рох рад коўі) ка рыс-

та юц ца су свет най па пу ляр нас цю. Па мёр у 1131 го дзе.

1899 
год — у Га а зе рас па ча ла ра бо ту пер шая мір ная кан-

фе рэн цыя, склі ка ная па іні цы я ты ве Ра сіі, з мэ тай рас-

пра цоў кі шмат ба ко вых па гад нен няў у га лі не за ко наў і звы ча яў вай ны 

(Га аг ская кан фе рэн цыя мі ру). Па кла ла гіс та рыч ны па ча так пра цэ су раз збра ен ня, уста-

ля ван ню пра ві лаў вя дзен ня вай ны і мір на га вы ра шэн ня між дзяр жаў ных спрэ чак.

1914 год — на ра дзі ла ся Ала Ба я на ва — рус кая эст рад ная спя вач ка, вы-

ка наў ца рус кіх пе сень і ра ман саў, на род ная ар тыст ка Ра сіі. Па мер ла 

ў 2011 го дзе.
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Месяц
Першая квадра 12 мая.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Iмянiны
Пр. Ірыны, Абрама, Якава.

К. Аляксандры, Наталлі, Эрыка, 

Яна.

Нім руд, Паль мі ра, 
Там бук ту

Ста ра жыт ны го рад Нім руд на 

поў на чы Іра ка быў раз бу ра ны ба е-

ві ка мі тэ ра рыс тыч най ар га ні за цыі 

«Іс лам ская дзяр жа ва» ў са ка ві ку 

2015 го да. Па звест ках Бі-бі-сі, зні-

шча на 95 пра цэн таў ста ра жыт ных 

ар тэ фак таў, уклю ча ю чы вы ра бы 

са сла но вай кост кі, ста туі кры ла-

тых бо жаст ваў ла ма су, ру ка пі сы 

ста ра жыт ных да гавораў. Нім руд, 

зга да ная ў Біб ліі ста лі ца Асі рый-

скай ім пе рыі, быў за сна ва ны 

ў ХІ ІІ ста год дзі да на шай эры. Го-

рад з ты ся ча га до вай гіс то ры яй, які 

апош нія 150 га доў пры цяг ваў ува-

гу ар хе о ла гаў з уся го све ту, быў 

зні шча ны за ад ну ноч. Экс пер ты 

ЮНЕС КА на зва лі раз бу рэн не Нім-

ру да ва ен ным зла чын ствам, і ўрад 

Іра ка быў вы му ша ны звяр нуц ца па 

да па мо гу да між на род най 

су поль нас ці.

Улет ку 2015 го да ў 

сі рый скім го ра дзе Паль-

мі ра тэ ра рыс ты па шко-

дзі лі храм Ба ал ша мі на, 

зні шчы лі храм Бе ла, ка-

лек цыю ста туй і 15-тон-

ную по стаць льва Ала-

та, якая ўпры гож ва ла 

ўва ход у га рад скі му зей. 

У каст рыч ні ку та го ж го да 

ба е ві кі ІД уза рва лі Тры-

ум фаль ную ар ку — са мы 

вя до мы пом нік Паль мі ры. 

Спе цы я ліс ты ЮНЕС КА ў 

са ка ві ку 2016-га ад пра ві-

лі фраг мен ты ста туі льва 

Ала та ў Да маск, дзе праз 

два ме ся цы кар пат лі вай 

пра цы рэ стаў ра та ры ад-

на ві лі фі гу ру. Ула ды Сі рыі 

спа дзя юц ца зноў ад крыць 

Паль мі ру для ту рыс таў у 

най блі жэй шы час. Экс-

пер ты мяр ку юць, што 

храм Ба ал ша мі на, Тры-

ум фаль ную ар ку і на ват 

амаль цал кам зні шча ны 

храм Бе ла маг чы ма ад-

на віць.

Граб ні цы ся мі су фій-

скіх свя тых у ста ра жыт-

ным іс лам скім цэнт ры 

Там бук ту ў Ма лі раз гра мі лі ў 2012 

го дзе тэ ра рыс ты з гру поў кі «Ан-

сар-ад-Дын». Акра мя та го, ба е ві кі 

са рва лі ва ро ты мя чэ ці Ся дзі Ях'я 

і зні шчы лі больш за ча ты ры ты-

ся чы ста ра жыт ных ру ка пі саў, што 

за хоў ва лі ся ў Го ра дзе 333 свя тых. 

Праз тры га ды ар га ні за тар тэ рак-

та быў арыш та ва ны і пе ра да дзе-

ны Га аг ска му су ду. Гэ та пер шы ў 

гіс то рыі пра цэс па аб ві на вач ван ні 

ў раз бу рэн ні пом ні каў Су свет най 

спад чы ны ЮНЕС КА. Па яго вы ні-

ках суд пры га ва рыў тэ ра рыс та да 

дзе вя ці га доў па збаў лен ня во лі і 

аба вя заў вы пла ціць кам пен са цыю 

ў па ме ры 2,7 міль ё на еў ра. Прад-

стаў ні кі ЮНЕС КА аб вяс ці лі, што 

ра зам з Еў ра пей скім са юзам да-

па мо гуць у ад наў лен ні стра ча ных 

каш тоў нас цяў і куль тур най спад-

чы ны Ма лі.

У 2001 го дзе ве лі чэз ныя ста-

туі Бу ды ў Аф га ні ста не ўза рва лі 

эк стрэ міс ты ру ху «Та лі бан». Фі гу-

ры бы лі вы се ча ны ў ска лах, што 

акру жа юць Ба мі ян скую да лі ну, 

пры бліз на ў VІ ста год дзі. У 2002 

го дзе, пас ля звяр жэн ня рэ жы му 

та лі баў, та га час ны прэ зі дэнт Аф-

га ні ста на Ха мід Кар зай па абя цаў 

ад на віць ста туі. Бы ла пра ве дзе-

на кан сер ва цыя фраг мен таў, якія 

за ха ва лі ся. Ра бо ты па ад наў лен ні 

па куль не па чы на лі ся, у тым лі ку 

праз не да хоп срод каў, не ста біль-

насць у Аф га ні ста не і роз на га лос сі 

аб тым, ці да пу шчаль на ад наў ляць 

ста ражыт ныя ста туі з су час ных 

ма тэ ры я лаў. Між тым шэ раг спе-

цы я ліс таў лі чаць, што вяр нуць 

стра ча нае на ўрад ці ўдас ца.

Ге ог лі фы ці ра лі?
У маі 2013 го да Нох-Мул, са-

мую вы со кую пі ра мі ду ў Бе лі зе, 

зні шчы лі бу даў ні кі. Збу да ван не, 

уз ве дзе нае мая дзве ты ся чы га доў 

на зад, знес лі, каб зда быць друз 

для бу даў ніц тва да ро гі. Кі раў нік 

мяс цо ва га ін сты ту та ар хеа ло гіі 

Хай ме Эйв па цвер дзіў: ра бо чыя 

ве да лі, што руй ну юць гіс та рыч ны 

пом нік. 30-мет ро вая пі ра мі да Нох-

Мул зна хо дзі ла ся ў цэнт ры пры-

ват най трыс ня го вай план та цыі, ад-

нак па бу до вы да ка лум ба вай эпо хі 

ахоў ва юц ца за ко нам і не мо гуць 

быць зне се ны па ра шэн ні ўлас ні ка 

зям лі, на якой раз ме шча ны. Ар хе о-

ла гі за яві лі, што ад на віць пі ра мі ду 

не маг чы ма. Па сло вах на ву коў цаў, 

бяс кар нае зні шчэн не ста ра жыт ных 

збу да ван няў дзе ля зда бы чы дру зу 

не рэд касць у Бе лі зе.

У 2013 го дзе ў ста лі цы Пе ру — 

Лі ме — знес лі шас ці мет ро вую пі-

ра мі ду, каб рас чыс ціць пля цоў ку 

пад эліт ную за бу до ву. Па лі цыя па-

спе ла пра ду хі ліць зні шчэн не ас-

тат ніх трох бу дын каў. Ан самбль з 

ча ты рох пі ра мід, які слу жыў рэ лі-

гій ным і ад мі ніст ра цый ным цэнт-

рам ін каў, быў па бу да ва ны ка ля 

ча ты рох ты сяч га доў та му. Кі раў-

нік да след ча га пра ек та Еl Раrаіsо 

за явіў, што бу даў ні чыя кам па ніі, 

якія санк цы я на ва лі знос пі ра мі-

ды, «на нес лі не па праў ную шко ду 

пе ру ан скай гіс то рыі. Мы ні ко лі 

не да ве да ем ся, як і з ча го гэ тыя 

бу дын кі бы лі па бу да ва ны і як тут 

жы лі лю дзі».

У 2007 го дзе 10 ста ра жыт ных 

ма гіль няў у го ра дзе Нан кін у Кі таі 

раз бу ры лі па рас па ра джэн ні пры-

ват най кам па ніі. На пля цоў цы, дзе 

бу да ва ла ся кра ма ІКЕА, бы лі вы-

яў ле ны па ха ван ні з зя лё най цэг лы, 

аздоб ле ныя ло та сам і ста ра даў ні мі 

гра вю ра мі. Мер ка ва ны не кро паль 

ад но сіў ся да 220—589 га доў, эпо хі 

Шас ці ды нас тый. Ня гле дзя чы на 

шмат лі кія прось бы ву чо ных да сле-

да ваць вы яў ле ныя ар тэ фак ты, ра-

бо чыя прос та раз раў ня лі зна ход ку 

ра зам з пля цоў кай пад бу-

ды нак. Па кі тай скіх за ко-

нах штраф за зні шчэн не 

куль тур ных каш тоў нас цяў 

скла дае ад 50 тыс. да 500 

тыс. юа няў (ад 7,2 тыс. да 

72 тыс. до ла раў), што не 

спы няе буй ныя кар па ра-

цыі.

Гіс та рыч ныя пом ні кі 

Чы лі што год гі нуць пад 

ко ла мі па за да рож ні каў 

ра лі «Па рыж — Да кар». 

У 2009 го дзе з пры чы ны 

тэ ра рыс тыч най па гро зы 

гон ку пе ра нес лі з Еў ро-

пы ў Паў днё вую Аме ры ку. 

З тых ча соў чы лій скі ўрад 

спра ча ец ца з ар хе о ла га-

мі і эко ла га мі пра тое, 

на коль кі пры бы так ад ту-

рыс тыч на га біз не су важ-

ней шы за за ха ван не гіс-

та рыч ных каш тоў нас цяў. 

Пад час ра лі руй ну юц ца 

ге ог лі фы (на не се ныя на 

зям лі маш таб ныя ма-

люн кі), па ха ван ні і сцеж кі 

ін каў, гіс та рыч ныя ар-

тэ фак ты. Да сле да ван ні 

ка мі тэ та па на цы я наль-

ных пом ні ках свед чаць 

аб тым, што ў 2011 го дзе 

бы ла па шко джа на амаль 

па ло ва з 283 аб' ек таў, якія ахоў ва-

юц ца. Аба ра ніць сваё мер ка ван-

не ле галь ным шля хам пра ціў ні кі 

ра лі не змаг лі — кан сты ту цый ны 

суд не пад тры маў па зі цыю чы лій-

скай аса цы я цыі ар хе о ла гаў. І сё-

ле та ра лі прай шло па ра ней шым 

марш ру це.

Ба зі лі ка су праць 
зем ля тру су

У 2016 го дзе се рыя моц ных 

зем ля тру саў у Цэнт раль най Іта ліі 

сур' ёз на па шко дзі ла бу дын кі ХІ ІІ 

ста год дзя. Сты хія цал кам зні шчы-

ла ся рэд ня веч ны го рад Амат ры чэ. 

У го ра дзе Нор чэ ака за лі ся раз бу-

ра ныя зва ні ца га рад ской ра ту шы, 

бу ды нак мэ рыі і ба зі лі ка Свя то га 

Бе не дык та, ад якой за стаў ся толь-

кі фа сад. Па вод ле ле ген ды, ба зі-

лі ка бы ла ўзве дзе на над до мам, 

дзе на ра дзіў ся свя ты. Ад га лос кі 

зем ля тру су ад чу ва лі ся ў Ры ме, дзе 

на сце нах са бо ра Свя то га Паў ла 

і царк вы Сант-Эў ста кіа з'я ві лі ся 

рас ко лі ны. Урад Іта ліі, ду ха вен ства 

і ме цэ на ты за яві лі, што за гі ну лыя 

пом ні кі бу дуць ад ноў ле ны.

У кра са ві ку 2015 го да зем ля-

трус раз бу рыў дзе вя ці па вяр хо вую 

ве жу Дха ра ха ра з він та вой лес ві-

цай — га лоў ную сла ву тасць Кат-

ман ду. Ве жа вы шы нёй 61,8 мет ра 

бы ла па бу да ва на ў 1832 го дзе па 

за га дзе ка ра ле вы Тры пу ра сун-

да ры. На дзя вя тым па вер се ве-

жы раз мя шчаў ся храм Шы вы, на 

вось мым — на зі раль ная пля цоў-

ка. Дха ра ха ра ўва хо дзі ла ў Спіс 

су свет най спад чы ны ЮНЕС КА. 

У цэнт ры го ра да бы лі зні шча-

ны хра мы На ра я на і Ма джа, а 

на ўскраі не част ко ва па шко джа-

ны Мал пін храм (Сва ям бу натх). 

Акра мя та го, ад зем ля тру су сур'-

ёз на па цяр пе лі шэсць ма нас ты роў 

Каг'ю — ад ной з ча ты рох школ бу-

дыз му. Над ад наў лен нем за гі ну лых 

пом ні каў ра зам з дэ парт амен там 

ар хеа ло гіі і На цы я наль ным му зе ем 

Не па ла пра цуе ка ман да спе цы я-

ліс таў ЮНЕС КА.

Зна ка мі ты Пра жскі заа парк 

сур' ёз на па цяр пеў пад час па вод-

кі. Сты хій нае бед ства 2002-га экс-

пер ты пры зна лі са мым моц ным за 

апош нія 500 га доў. У пра жскай га-

ле рэі су час на га мас тац тва Кам па, 

раз ме шча най у гіс та рыч ным цэнт-

ры го ра да, за та пі ла экс па на ты на 

пер шым па вер се бу дын ка, з-за ча-

го ад крыц цё экс па зі цыі бы ло ад-

кла дзе на на год. Го рад-крэ пасць 

Тэ рэ зін, за топ ле ны пад час па вод-

кі, уда ло ся ад на віць за два га ды. 

У го ра дзе Пі сек сты хія сур' ёз на па-

шко дзі ла па рэ нчы най ста рэй ша га 

ў Чэ хіі га тыч на га ка мен на га мос та. 

Гро шы на рэ стаў ра цыю збі ра лі па 

ўсёй кра і не і за мя жой. Мост рэ-

кан стру я ва лі і ўма ца ва лі так, каб 

ён вы тры маў но выя па вод кі.

Са бор па ты пе 
«ра зум на га до ма»

Вог нен ная сты хія ба дай што за-

ста ец ца ад ной з асноў ных пры чын 

зні шчэн ня гіс та рыч ных ра ры тэ таў. 

Адзін з яск ра вых пры кла даў — 

«За ла ты храм» у Кі ё та. Гэ та адзін 

з рэ лі гій ных бу дын каў комп лек су 

Ра ку он-дзі, ён быў па бу да ва ны 

ў 1397 го дзе ў якас ці рэ зі дэн цыі 

ко ліш ня га сё гу на Асі ка га Ёсі мі цу. 

Пас ля яго смер ці ўвесь комп лекс 

стаў бу дый скім кляш та рам, а ў 

Кін ка ку-дзі, які вы лу чаў ся аздаб-

лен нем за ла ты мі ліс та мі, бы лі 

зме шча ныя свя тыя рэ лік віі. Храм 

зга рэў да шчэн ту ў 1950-м, адзін з 

ма на хаў спра ба ваў скон чыць жыц-

цё са ма губ ствам, але вы жыў пры 

па жа ры. Сам храм па ча лі рэ кан-

стру я ваць у 1950-я, ра бо ты за ня лі 

32 га ды. У ся рэ дзі не дзе вя нос тых 

«За ла ты храм» (зо ла та ў аздаб-

лен ні так са ма ад на ві лі) быў уклю-

ча ны ў Спіс су свет най спад чы ны 

ЮНЕС КА, а гіс то рыя яго пад па лу 

ста ла ас но вай для ра ма на куль та-

ва га япон ска га пісь мен ні ка Юкіа 

Мі сі мы «За ла ты храм», апуб лі ка-

ва на га ў 1956 го дзе.

У кан цы мі ну ла га ста год дзя ў 

граф стве Берк шыр, на ва кол лі Лон-

да на, га рэў Він дзор скі за мак — рэ-

зі дэн цыя бры тан скіх ма нар хаў. Ад-

наў лен чыя ра бо ты, што па ча лі ся 

ад ра зу пас ля па жа ру, скон чы лі ся ў 

ліс та па дзе 1997-га. Боль шай част-

цы па мяш кан няў вяр ну лі ра ней шы 

вы гляд, ін шыя на бы лі но вае аб ліч-

ча ў ад па вед нас ці з агуль ным сты-

лем. Два нац цаць га доў та му, у маі 

2007-га, за га рэў ся «Кат Сарк» — 

адзі ны чай ны клі пер ХІХ ста год-

дзя, які за ха ваў ся. У 1954 го дзе 

клі пер быў па стаў ле ны на веч ную 

ста ян ку ў су хі док Грын ві ча. Яго 

ўда ло ся ад на віць за пяць га доў 

і 50 міль ё наў фун таў стэр лін гаў.

2 ве рас ня 2018 го да ў па ла цы 

Сан-Крыс та ва ў Рыа-дэ-Жа нэй ра, 

дзе раз мя шчаў ся На цы я наль ны 

му зей Бра зі ліі, зда рыў ся вя ліз ны 

па жар. Тут за хоў ва ла ся больш за 

20 міль ё наў прад ме таў. Му зей ва-

ло даў ад ной з най буй ней шых ка-

лек цый у Паў ноч най і Паўд нё вай 

Аме ры цы, якая скла да ла ся з чу ча-

лаў жы вёл, на ся ко мых, мі не ра лаў, 

ін дзейс ка га по су ду, егі пец кіх і паўд-

нё ва а ме ры кан скіх му мій і ста ра жыт-

на сцяў, ар хеа ла гіч ных ар тэ фак таў, 

ме тэа ры таў, за ка мя не лас цяў і мно-

гіх ін шых экс па на таў. Лю дзі не па-

цяр пе лі, але агонь імк лі ва зні шчыў 

прак тыч на ўсю ка лек цыю.

Што да ты чыц ца Нотр-Дама дэ 

Па ры, то ве ліч ны бу ды нак збі ра-

юц ца ад на віць за пяць га доў. Мяр-

ку ец ца, што на час рэ кан струк цыі 

са бор не за чы няць — ту ды змо-

гуць па тра піць і ту рыс ты, і вер ні кі. 

Пас ля па жа ру мност ва ар хі тэк та-

раў пе ра да юць на раз гляд свае 

пла ны ад наў лен ня Нотр-Да ма. 

Па вод ле ад на го з та кіх пра ек таў, 

пра па ну ец ца зра біць з яго бу ды-

нак па ты пе... «ра зум на га до ма». 

Фран цуз скае ар хі тэк тур нае бю ро 

Vіnсеnt Саllеbаut Аrсhіtесturеs пра-

дэ ман стра ва ла ад па вед ны пра ект. 

Со неч ныя па нэ лі бу дуць вы пра цоў-

ваць элект рыч насць і цяп ло. Шпіль 

упры го жаць мед ным пеў нем, які 

вян чаў са бор ра ней і аца леў пас-

ля па жа ру. На да ху пра па ну ец ца 

раз біць сад і ага род і збі раць да 

21 то ны ага род ні ны ды са да ві ны 

за се зон, пас ля ча го раз да ваць іх 

лю дзям, якія жы вуць у ня ста чы.

За хар БУ РАК.

Кан чат ко вы па-

ра дак вы ступ лен ня 

ўсіх удзель ні каў у 

фі на ле між на род-

на га пе сен на га 

шоу вы зна чы лі пра-

дзю са ры і за цвер-

дзі ла кі раў ніц тва 

Еў ра пей ска га вя-

шчаль на га са ю за. 

Так, ад крые кан-

цэрт прад стаў ні ца 

Маль ты Мі ке ла, 

а за вер шыць яго 

прад стаў нік Іс па ніі 

Мі кі — вось та кое 

за баў нае су па дзен не. Бе ла рус кая ар тыст-

ка ЗЕ НА атры ма ла ну мар 19, што з пунк ту 

гле джан ня за па мі наль нас ці вель мі ня бла га. 

Уся го ж на кон курс най сцэ не ў Тэль-Аві ве 

пра гу чаць пес ні 26 кра ін — гэ та так зва ная 

вя лі кая пя цёр ка кра ін-за сна валь ніц (Вя лі-

ка бры та нія, Гер ма нія, Іс па нія, Іта лія, Фі ран-

цыя), Із ра іль як кра і на-гас па ды ня сё лет ня га 

«Еў ра ба чан ня», і па 10 лі да раў з кож на га 

паў фі на лу.

На цы я наль ныя жу ры аца ні лі вы ступ лен ні 

фі на ліс таў ужо ўчо ра пад час ге не раль най рэ-

пе ты цыі, а сён ня чар га за гле да ча мі, якія вы-

явяць свае сім па тыі ў СМС, а тыя транс фар-

му юц ца ў ба лы — ад 1 да 12. Тэ ле фон ныя 

ну ма ры для га ла са ван ня бу дуць аб ве шча ныя 

ка мен та та ра мі пад час пра мо га эфі ру і аба-

зна ча ны гра фі кай на тэ ле эк ра нах. Ба лы ад 

на шай кра і ны, да рэ чы, аб вес ціць аба яль ная 

Ма рыя Ва сі ле віч — «Міс Бе ла русь — 2018» 

і «Міс све ту Еў ро па» (а ў хут кім ча се і но вая 

тэ ле вя ду чая — з 24 мая Ма рыя бу дзе вес ці 

па пу ляр ную пра гра му «Доб рай ра ні цы, Бе ла-

русь!» у ду э це з ка мен та та рам «Еў ра ба чан-

ня» Яў ге нам Пер лі ным).

Як за зна чае ды рэк тар і та та бе ла рус кай 

кан кур сант кі Аляк сандр Куп ры я но віч, на-

строй у ЗЕ НЫ і ўсёй ка ман ды «нар маль ны, 

ба я вы — мы на цэ ле ны па ка заць як ма га 

леп шы вы нік». І для та ко га на строю ёсць 

пад ста вы: Бе ла русь вый шла ў фі нал «Еў-

ра ба чан ня-2019», ня гле дзя чы на тое, што 

бук ме ке ры ад во дзі лі на шай прад стаў ні цы 

33—34 вы ні ко вае мес ца. Маг чы ма, і ў пра-

гно зах на пе ра мо гу яны па мы лі лі ся? Да-

ве да ем ся ў ноч з 18 на 19 мая, а па куль 

што — уда чы кан кур сан там і ста ноў чых 

эмо цый гле да чам!

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

К@нтынентыК@нтыненты

РЭ ХА НОТР-ДА МА
Як зні шча юц ца гіс та рыч ныя каш тоў нас ці?

Фо
 та

 Л
іны

 М
АЛ

ІН
ІН
АЙ

.

Больш чым праз ме сяц пас ля па жа ру, які без 

пе ра больш ван ня ўзру шыў увесь свет, На цы я наль ны сход 

Фран цыі пры няў за ко на пра ект аб ад наў лен ні Нотр-Дама 

дэ Па ры. Тэкст ра ты фі куе ад крыц цё на цы я наль ных 

ах вя ра ван няў і пра ду гледж вае, што ўсе яны бу дуць 

пе ра да дзе ныя дзяр жа ве або дзяр жаў най уста но ве. Спрэч кі 

па тэкс це на са мрэч гіс та рыч на га за ко на пра цяг ва лі ся 

13 га дзін, па ве да мі ла BFMTV. Ця пер да ку мент на кі ра ва ны 

ў се нат для га ла са ван ня, якое пры зна ча на на 27 мая. 

Нотр-Дам як сім вал Фран цыі і зна ка вы аб' ект су свет най 

куль тур най спад чы ны без умоў на за слу гоў вае та кой ува гі. 

Мно гім яго «ка ле гам» па шан ца ва ла менш. Як зні шча юц ца 

гіс та рыч ныя каш тоў нас ці?

— Ты можаш больш сціпла апрануцца? 
Усё ж у падатковую едзем,  

а не ў рэстаран…

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

Бе ла русь вы сту піць 
у фі на ле «Еў ра ба чан ня» 

пад ну ма рам 19


