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— Стэ рэа па ра — спа лу чэн не 
дзвюх вы яў ад на го і та го ж аб' ек та з 
роз ных пунк таў. Ад но фо та або ма лю-
нак пры зна ча ец ца для ле ва га во ка, а 
дру гое — для пра ва га. Та кім чы нам 
за бяс печ ва ец ца маг чы масць бі на ку-
ляр на га (стэ рэа ска піч на га) пра сто ра-
ва га раз гля ду ма люн ка. Стэ рэа па ры 
пры пра гля дзе ў стэ рэа скоп ства ра-
юць са праўд ную ілю зію аб' ёму зня та га 
аб' ек та. Яшчэ ў ру ка пі сах Ле а нар да 
да Він чы ёсць ма люн кі і за пі сы па 
гэ тай тэ ме, — рас па вя дае на мес нік 
ды рэк та ра Ві цеб ска га аб лас но га 
края знаў ча га му зея па на ву ко вай 
ра бо це Ва ле рый ШЫ ША НАЎ.

На мя жы XVІ—XVІІ ста год дзяў 
італь ян скі мас так Яко па дэ Эм по лі 
ства рае пер шую гра фіч ную пра цу са 
стэ рэа эфек там, вы ка рыс тоў ва ю чы 
тэх ні ку пар ных ма люн каў.

У 1833 го дзе анг лій скі фі зік Чарльз 
Уіт стан апуб лі ка ваў пер шыя стэ рэа-
ска піч ныя кар цін кі, якія мож на бы ло 
на зі раць з да па мо гай пры ла ды для 
пра гля ду — стэ рэа ско па.

З раз віц цём фа та гра фіі стэ рэа-
ска піч ныя здым кі атры ма лі вель мі 
шы ро кае рас паў сю джан не. З'я ві лі ся 
стэ рэа ско пы са мых роз ных сіс тэм. 

У 1856 го дзе толь кі ў Анг ліі пра да лі 
больш за 1 міль ён (!) апа ра таў сіс-
тэ мы Дэ ві да Брус та ра. Лон дан ская 
кам па нія па іх вы твор час ці раз гар ну-
ла рэ клам ную кам па нію пад ло зун гам 
«Ні ад на го до ма без стэ рэа ско па». І 
для гэ та га пра да ва ла апа ра ты, тан-
ней шыя за 1 до лар.

— Па валь нае за хап лен не стэ рэа па-
ча ло ся ў ся рэ дзі не 1860-х га доў і аха пі ла 
Еў ро пу і ЗША. Бы лі вы пу шча ны сот ні 
ты сяч стэ рэа гра фіч ных плас цін з са-
мы мі роз ны мі сю жэ та мі. Най боль шае 
рас паў сюдж ван не атры маў стэ рэа скоп 
кан струк цыі аме ры кан ца Олі ве ра Холм-
са. Яго вы ра біў Джо зэф Бэйтс з Бо ста на 
ў 1865 го дзе. Холмс за хап ляў ся стэ рэа-
фо та і за клі каў з да па мо гай стэ рэа ско па 
«ад пра віц ца ў па да рож жа і быць гле да-
чом уся го най леп ша га, што мог пра па-
на ваць свет». У вы ні ку, ся дзя чы до ма, 
мож на бы ло ўба чыць го ры, акі я ны, эк-
за тыч ныя кра і ны, зна ка мі тыя пом ні кі 
ар хі тэк ту ры і гэ так да лей, — пра цяг вае 
Ва ле рый Шы ша наў.

У ві цеб ска га му зея ёсць на го да 
для го на ру: у фон ды па сту пі лі ўні-
каль ныя стэ рэа па ры з ві да мі Ві цеб ска 
кан ца XІX па чат ку XX ста год дзя.

— Зра зу ме ла, што фо та з ві да мі 

Ві цеб ска для нас уяў ля юць асаб лі вую 
ці ка васць. Да ня даў ня га ча су ў фон дах 
му зея ме лі ся толь кі тры стэ рэа па ры, 
звя за ныя з Ві цеб скам. Яшчэ ў 1924 
го дзе ў фонд му зея ра зам з ар хі вам 
вя до ма га гіс то ры ка і да след чы ка Аляк-
сея Са пу но ва па сту пі ла стэ рэа па ра з 
вы явай рас ко пак на Зам ка вай га ры 
(1895 год). У 1990-я му зей атры маў два 
фо та чле наў сям'і ві цеб ска га ар хі тэк-
та ра Ці ха на Кі бар дзі на (1910-я га ды). 
Не ка то рыя да мы, якія ён пра ек та ваў, 
за ха ва лі ся да на ша га ча су... І вось за-
раз на ін тэр нэт-аў кцы ё не ў Поль шчы 
му зей на быў яшчэ дзе вяць стэ рэа пар 
з ві да мі Ві цеб ска. Яны да та ва ны 1900 
го дам. Сён ня ў нас ёсць фо та «Са бор-
ная пло шча, Акру го вы суд» (ця пер пло-
шча Сва бо ды. — Аўт.), «Від на цэнтр 
го ра да з Ду хаў ской га ры», «Фан тан 
ля чы гу нач на га вак за ла»; «Чы гу нач ны 
мост праз Дзві ну» і ін шыя, — дзе ліц ца 
ра дас цю Воль га ДА ВЫ ДОЎ СКАЯ, га-

лоў ны за ха валь нік 
фон даў Ві цеб ска-
га аб лас но га края-
знаў ча га му зея.

Вы зна чы лі дак-
лад на, што фо-
та зра біў вя до мы 
фа то граф Сі гіз-
мунд Юр коў скі. 
У 1866 го дзе ён 
пры ехаў у Ві цебск. 
Праз год ад крыў фо та атэлье на Зам-
ка вай ву лі цы. Сяб ра ваў з мас та ком 
І. Я. Рэ пі ным, фа та гра фа ваў са мо га 
мас та ка і яго дом. У ар хі ве Ра сій скай 
ака дэ міі мас тац тваў за ха ва ла ся дзве 
стэ рэа па ры, на якіх мож на ўба чыць 
Рэ пі на ў здраў нёў скай май стэр ні 
(«Здраў нё ва» — ма ён так мас та ка 
не да лё ка ад Ві цеб ска). Ме на ві та 
Юр коў скі ў 1882 го дзе вы най шаў 
ім гнен ны фа та гра фіч ны за твор, а ў 
1883 го дзе — што рна-шчы лін ны, які 

стаў пра та ты пам за тво раў су час ных 
фо та апа ра таў.

Ад но з са мых ці ка вых фо та — «Бар-
ка на Дзві не». Уя ві це са бе, ка лісь ці та-
кіх суд наў па За ход няй Дзві не пра хо-
дзі ла да 1,5 ты ся чы ў се зон. Па ме ры 
бар кі ўраж ва юць і сён ня: даў жы ня — 
38,5 мет ра, а шы ры ня — 12 мет раў. На 
бор це ад ра зу маг лі раз мяс ціць да 12 
ты сяч пу доў гру зу. У жы ха роў Ві цеб ска 
бы ла звыч ка бур на су стра каць бар кі. 
На род збі раў ся на мос це (ця пер Кі раў скі 
мост. — Аўт.) і апла дзі ра ваў рач ні кам, 
ві таў іх кры ка мі... Вель мі ці ка вая бы ла 
тра ды цыя па про да жы пер ні каў з бор та 
бар кі. Іх да стаў ля лі з ра сій скай Вязь мы. 
Пер ні кі пра да ва лі па 5-10 ка пе ек, і га ра-
джа не вы со ка ца ні лі іх якасць.

У пла нах ві цеб скіх му зей шчы каў — 
на ла дзіць су пра цоў ніц тва з вы да вец-
твам, каб ра біць су ве нір ныя на бо ры 
3D. Ад па вед ныя мож на ку піць у Лон-
да не, Па ры жы і ін шых ме га по лі сах. А 
чым Ві цебск, дзе на ра дзі лі ся і пра ца ва-
лі шмат вя до мых лю дзей, гор шы?

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

Фо та аў та ра
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Мак сім Гус цік вый граў этап Куб ка све ту 
па фрыс тай ле ў Пе кі не, На дзея Скар-
дзі на па ка за ла най леп шы вы нік се зо на 
ў Па клю цы, а збор ная кра і ны па ха кеі 
за ня ла трэ цяе мес ца на тур ні ры ў Швей-
ца рыі. Пра са мыя ак ту аль ныя спар тыў-
ныя на ві ны спор ту — у што тыд нё вым 
агля дзе «Звяз ды».

1. У Пе кі не за вяр шыў ся этап Куб ка све-
ту па фрыс тай ле ў лыж най акра ба ты-

цы. Мак сім Гус цік у фі на ле спа бор ніц тваў змог 
абы сці га лоў на га кан ку рэн та — аў стра лій ца 
Дэ ві да Мо ры са — і атры маць пе ра мо гу.

У дзя сят ку най мац ней шых на кі тай скім эта-
пе Куб ка све ту ўвай шлі яшчэ два бе ла ру сы: 
Ста ні слаў Глад чан ка (6-е мес ца) і Ар цём Баш-
ла коў (9-е мес ца).

У агуль ным за лі ку пас ля двух пе кін скіх эта-
паў у муж чын лі дзі руе Дэ від Мо рыс — 140 ач коў, 
дру гое мес ца ў Мак сі ма Гус ці ка — 132 ач кі. Ста-
ні слаў Глад чан ка раз мяс ціў ся на 11-м мес цы, 
Ар цём Баш ла коў зай мае 13-ю па зі цыю, Дзя ніс 
Во сі паў — 18-ы. У жан чын пер шае мес ца ў 
агуль ным за лі ку ў аме ры кан кі Эш лі Кол ду эл — 
180 ач коў. Бе ла рус ка Аляк санд ра Ра ма ноў ская 
зай мае 9-е мес ца, Ган на Гусь ко ва — 11-е.

На ступ ныя эта пы Куб ка све ту па фрыс тай-
ле ў лыж най акра ба ты цы прой дуць 5 лю та га 
2016 го да ў аме ры кан скім Дзір Вей лі. 20 лю-
та га бу ду ча га го да пе рад апош ні этап пры ме 
спарт комп лекс «Раў бі чы».

2. Трэ ці этап Куб ка све ту па бія тло не 
ў сла вен скай Па клю цы за вяр шыў ся 

гон ка мі з ма са ва га стар ту. На дзея Скар дзі-
на не да пус ці ла ні вод на га про ма ху на ча ты рох 
аг ня вых ру бя жах і за ня ла пя тае мес ца. А бе-
ла рус кія стра ля ю чыя лыж ні кі не тра пі лі ў лік 
30 удзель ні каў муж чын ска га мас-стар ту.

На га да ем, ра ней па сту пі ла ін фар ма цыі аб 
тым, што бія тла ніст кі на шай на цы я наль най 
ка ман ды па цяр пе лі ад ві рус най ін фек цыі ў 
Па клю цы.

— Спрынт бег лі ўжо з тэм пе ра ту рай — Пі са-
ра ва, Ду ба рэ за ва, Крыў ко. Пас ля тэм пе ра ту ра 
пад ня ла ся да 38,5, а ўна чы бы ла рво та. Пі са ра-
ва тра пі ла ў баль ні цу ў Люб ля ну. Крыў ко атры-
ма ла да па мо гу ле ка раў і ўсё ж та кі вый шла 
на старт. Юр ке віч пра бег ла, але на фі ні шы 
ўпа ла, яна так са ма ў баль ні цы. Уся ка ман да, 
па сут нас ці, ця пер у нас хва рэе. Ма быць, ней кі 
ві рус у кі шэч ні ку з та кі мі ж сімп то ма мі, як атру-
чэн не, — ад зна чыў га лоў ны трэ нер ка ман ды 
Ула дзі мір КА РАЛЬ КЕ ВІЧ.

Пас ля вы ступ лен ня ў Па клю цы бія тла ніс ты 
сы хо дзяць на ка ляд ныя ка ні ку лы. Чац вёр ты 
этап Куб ка све ту ад бу дзец ца 7-10 сту дзе ня ў 
ня мец кім Абер хо фе.

3. Збор ная Бе ла ру сі па ха кеі за ня-
ла трэ цяе мес ца на тур ні ры Аrоsа 

Сhаllеngе ў Швей ца рыі. У мат чы за брон-
за выя ўзна га ро ды па да печ ныя Дэй ва Лью і са 
бы лі мац ней шыя за нар веж скіх ха ке іс таў 5:1, 
а днём ра ней прай гра лі сла ва кам 1:4.

— У нас бы ло не шмат ча су на пад рых тоў ку 
да тур ні ру. Са мы важ ны вы нік спа бор ніц тваў 
для трэ нер ска га шта ба за клю ча ец ца ў тым, 
што мы ўба чы лі, як ма ла дыя хлоп цы, якіх мы 
ха це лі пра ве рыць, па ка за лі ся бе на вы со кім 
уз роў ні. Іх гуль ня спа да ба ла ся, і мы вель мі ра-
ды, што за раз яны ад чу ва юць ся бе не прос та 
ха ке іс та мі з Бе ла ру сі, а гуль ца мі на цы я наль-
най збор най, — ад зна чыў Дэйв Лью іс.

Пе ра мож цам тур ні ру Аrоsа Сhаllеngе ста ла 
ка ман да Швей ца рыі, якая ў фі на ле пе ра маг ла 
са пер ні каў са Сла ва кіі ў се рыі бу лі таў 3:2.

На га да ем, для збор най Бе ла ру сі між на-
род ны тур нір у Швей ца рыі стаў ад ным з эта-
паў пад рых тоў кі да чэм пі я на ту све ту, які ў маі 
2016-га пры муць Санкт-Пе цяр бург і Маск ва. 
На ступ ны ву чэб на-трэ ні ро вач ны збор на цы я-
наль най ка ман ды ад бу дзец ца ў лю тым.

4. У Мін ску за вяр шыў ся чэм пі я нат Еў ро-
пы па хут кіх шах ма тах (ра пі дзе) і блі цы, 

які пра хо дзіў у ста ліч ным Па ла цы спор ту. 
Пер шае мес ца ў тур ні ры за няў ра сі я нін Ва дзім 
Па поў: ён на браў 10 ба лаў з 11 маг чы мых. Дру-
гое мес ца ў Гран та Мел ку мя на з Ар ме ніі (9,5 ач-
ка). На трэ цюю пры ступ ку п'е дэс та ла го на ру 
пад ня ўся ўкра і нец Ва дзім Ра зін (9 ач коў).

Ся род бе ла ру саў са мы вы со кі вы нік у ра-
пі дзе па ка заў Аляк сей Фё да раў — 9-е мес ца, 
у блі цы — грос май стар Сяр гей Жы гал ка, які 
на браў 16 ач коў і раз мяс ціў ся на 12-м мес цы 
вы ні ко ва га пра та ко ла.

Ад зна чым, што мін скі чэм пі я нат Еў ро пы па 
хут кіх шах ма тах і блі цы стаў са мым буй ным тур-
ні рам для гэ та га ві ду спор ту ў Бе ла ру сі за апош нія 
15 га доў. Спа бор ніц твы ў Мін ску на ве даў кі раў-
нік між на род най шах мат най фе дэ ра цыі Кір сан 
Ілюм жы наў, а так са ма прэ зі дэнт Еў ра пей ска га 
шах мат на га са ю за Зу раб Азмай па раш ві лі.

На чэм пі я нат Еў ро пы ў ста лі цу Бе ла ру сі пры-
еха лі ка ля ты ся чы гуль цоў з 31 кра і ны. Ся род 
іх — мно гія вя ду чыя шах ма тыс ты, якія ўва хо-
дзяць у пер шую сот ню су свет на га рэй тын га.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ lobazhevich@zviazda.by
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3D... ЧА СОЎ ПРА БА БУЛЬ
Гэ та ці ка ваГэ та ці ка ва  ��

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» атры маў уні каль ную маг чы масць уба чыць 
3D-вы явы так, як гэ та ра бі лі ў да рэ ва лю цый ны час.
У спе цы яль ны апа рат, вы раб ле ны ў XІX ста год дзі, устаў ля еш «плас-
цін ку» з па рай фо та здым каў. Ад ной ру кой тры ма еш апа рат ля ва-
чэй, а дру гой — ад да ля еш і на блі жа еш фо та. І ў вы ні ку гэ тых «ма-
ні пу ля цый» з'яў ля ец ца стэ рэа вы ява... Та кім жа чы нам за баў ля лі ся і 
па зна ва лі свет на шы прод кі. Та кія кар цін кі да рэ ва лю цыі каш та ва лі 
пры клад на столь кі ж, коль кі сён ня паш тоў кі. І, зра зу ме ла, іх ка лек-
цы я ні ра ва лі, да ры лі на свя ты, у тым лі ку і на ка ляд ныя, на ва год нія.

Стэ рэа па ра, зроб ле ная ЮР КОЎ СКІМ.

Пры да па мо зе гэ та га апа ра та 
мож на за зір нуць у мі ну лае.

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

ПЕР ШАЯ ПЕ РА МО ГА НА СНЕЖ НЫМ СХІ ЛЕ

Ты ма рыш, каб на заўт ра вы паў снег...
Сня гі пры хо дзяць па сва іх за ко нах —
Не ве раць ні па дзя кам, ні пра клё ну.
Іх не рас чу ліць ні сля за, ні смех.

Але ка лі ад сцю жы рунь счар нее,
Ра чул ку за ня во ляць ма ра зы —
Та ды аб ры нуць з не ба сне га веі,
Ра ту ю чы па лет кі і ля сы.

Снег ра та валь ны, як Ма рыі по крыў.
Пад ім за сне, пе ра ча кае край.
І бу дзе сніць бус лоў, бла кіт вы со кі,
Абу джа ны цяп лом вяс но вы гай.

Ты хо чаш, каб на заўт ра вы паў снег...
Па вер, не вар та пад га няць пры ро ду:
Яна ў свой час дае ад каз ці зго ду
На ўсё, што зве ку про сіць ча ла век.

Кам па нія Google апуб лі ка ва ла най больш 
па пу ляр ныя за пы ты бе ла ру саў у ін тэр-
нэ це за 2015 год.

Са май ці ка вай для бе ла ру саў тэ май стаў 
чэм пі я нат све ту па ха кеі — 2015. Дру гое мес ца 
за ста ло ся за ін шым між на род ным кон кур сам 
— «Еў ра ба чан нем-2015». Ас тат нія мес цы ў дзя-
сят цы зай ма юць у асноў ным філь мы і се ры я лы, 
гу тар ка пра якія пой дзе ні жэй. На апош нім мес-
цы зна хо дзяц ца кур сы ва лют у Бе ла ру сі.

Най больш па пу ляр ны мі пер со на мі для бе-
ла ру саў ста лі прад стаў ні кі ін шых кра ін. На 
пер шым і дру гім мес цах — ра сій скія спя вач кі: 
па мер лая Жа нна Фрыс ке і прад стаў ні ца Ра сіі 
на тым са мым «Еў ра ба чан ні» Па лі на Га га ры на. 
Пер шы ў спі се бе ла рус за мы кае трой ку — гэ-
та тэ ле вя ду чы Дзміт рый Шэ пе леў. Бе ла рус-
кая ўла даль ні ца Но бе леў скай прэ міі Свят ла на 
Алек сі е віч ідзе на чац вёр тым мес цы.

По шу ка вік сцвяр джае, што са мым па-
пу ляр ным поў на мет раж ным філь мам стаў 

«Фар саж-7». Ад ра зу за ім — на шу ме лая кар-
ці на ра сій ска га рэ жы сё ра Анд рэя Звя гін ца ва 
«Ле ві я фан». «Брон за вы ме даль» — у «Біт вы 
за Се ва сто паль». Ас тат нія кі на стуж кі — пе-
ра важ на га лі вуд скія: «50 ад цен няў шэ ра га», 
«Мар сі я нін», «Ша лё ны Макс», «Мінь ё ны» і ін-
шыя. Ся род се ры я лаў лі дар ства ўтрым лі ва юць 
ра сій скія «Кух ня», «За кон ка мен ных джунг ляў» 
і «Рэ аль ныя па ца ны».

У спі се па ку пак бе ла ру саў сё ле та са мая 
па пу ляр ная рэч — бус тар (ва ры янт дзі ця ча га 
аў та крэс ла). Не су праць на шы су ай чын ні кі і ад-
па чыць у не па срэд най блі зас ці ад ста лі цы — на 
дру гім мес цы ле ці шча пад Мінск ам. Ну а да брац-
ца на да чу да па мо жа аў та ма біль, ён на трэ цім 
рад ку. Акра мя гэ та га, мы шу ка лі ў се ці ве са бак 
па ро ды чы ху а хуа, смарт фон іPhone 6, ры бак, 
дзі ця чыя ро ва ры, шы ны і са до выя арэ лі.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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ДЛЯ «РЭ АЛЬ НЫХ ПА ЦА НОЎ»


