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У чэр ве ні 2017 го да на аў кцы ён 

Sotheby's вы ста ві лі пярсцёнак з буй-

ным дыя мен там, якое аца ні лі ў сот ні 

ты сяч фун таў стэр лін гаў. Жан чы на, 

якой на ле жаў ка мень, 

ку пі ла яго на блы шы-

ным рын ку ў Лон да не 

ўся го за 10 фун таў. Гэ та 

не ўні каль ны вы па дак: на 

ба ра хол ках у роз ных кра-

і нах час ад ча су ўсплы ва-

юць ра бо ты зна ка мі тых 

мас та коў, каш тоў нас ці і 

гіс та рыч ныя рэ лік віі, якія 

каш ту юць міль ё ны до ла-

раў, пі ша lenta.ru.

НА ВІЧ КАМ ШАН ЦУЕ
Га ланд скі ка лек цы я нер Леа Ве зел, які 

жы ве на поўд ні Фран цыі, кож ны па ня дзе-

лак устае а пя тай ра ні цы і ад праў ля ец ца на 

блы шы ны ры нак. Ён збі рае ста рыя кар ці-

ны і за ўва жыў, што ў ста рыз не ча сам су-

стра ка юц ца за бы тыя і стра ча ныя ра бо ты 

зна ка мі тых май строў. «Не каль кі тыд няў 

та му ўба чыў тут ма ле неч кі эс тамп Ша га-

ла з под пі сам мас та ка, — па дзя ліў ся ён 

з Бі-бі-сі. — Я ім гнен на па знаў яго стыль і 

ку піў уся го за 10 еў ра. Ка лі та кія пра да юць 

у ін тэр нэ це, яны каш ту юць 330 еў ра».

Ка лі ве даць, што шу каць, і пры хо дзіць 

кры ху ра ней, у та кіх мес цах заў сё ды мож на 

знай сці неш та ці ка вае, лі чыць ка лек цы я-

нер. Зрэш ты, па трэб на і са праўд ная ўда ча. 

По шук сха ва ных скар баў — гэ та ла та рэя, 

у якой нель га пе ра маг чы толь кі за кошт 

на стой лі вас ці ці ўмен ня. Са праў ды буй ныя 

зна ход кі, як пра ві ла, здзяйс ня юць уда члі-

выя ды ле тан ты, якія на ват не ра зу ме юць, 

з чым ме на ві та яны су тык ну лі ся. Гіс то рыя 

пра брыль ян ты, на бы тыя ў Лон да не за 

10 фун таў стэр лін гаў, — доб рая ілюст ра-

цыя гэ та га фак та. Ні пра да вец, ні па куп нік 

не ўсве дам ля лі, што пе рад імі каш тоў ны 

ка мень у 24 ка ра ты. У ад ва рот ным вы пад-

ку здзел ка не ад бы ла ся б. Ка лі аў кцы ён ны 

дом Sotheby's звяр нуў ся ў Ге ма ла гіч ны ін-

сты тут Аме ры кі, ка мень аца ні лі ў 350 ты сяч 

фун таў стэр лін гаў.

Ан ты ква ры і аў кцы я ніс ты ве да юць, 

што па доб ныя гіс то рыі зу сім не рэд касць. 

У звы чай ным жыц ці ні хто не ча кае знай сці 

скарб у ся бе пад но сам. Не каль кі га доў та-

му жы хар аме ры кан ска га шта та Нью-Ёрк 

пры нёс ацэн шчы ку не пры кмет ную пар ца-

ля на вую ча шу. Ён ку піў яе за тры до ла ры 

на га раж ным рас про да жы не па трэб на га 

ба рах ла па су сед стве і па ста віў у ся бе ў 

гас ці най. Праз не каль кі га доў яго за ці ка ві-

ла па хо джан не па куп кі — і не дар ма. Вы-

свет лі ла ся, што рэч вы ра бі лі ў Кі таі амаль 

ты ся чу га доў та му, і гэ та вель мі рэд кі ўзор 

ке ра мі кі ча соў кі ра ван ня ды нас тыі Сун. Вя-

до мая толь кі ад на па доб ная ча ша, і яна 

за хоў ва ец ца ў Бры тан скім му зеі ў Лон да не. 

Экс пер ты аца ні лі яе ў 200—300 ты сяч до ла-

раў, але ў вы ні ку яна пай шла з ма ла тка аж 

за 2,225 міль ё на до ла раў.

СКАРБ НА ЦЫІ
Шэ дэў ры зна ка мі тых мас-

та коў, гіс та рыч ныя рэ лік віі і 

каш тоў нас ці мо гуць ха вац ца 

ў са мых не ча ка ных мес цах. 

У 2007 го дзе сту дэнт ка з Бер лі-

на са здзіў лен нем вы свет лі ла, 

што цэ лы год спа ла на кар ці не 

ве не цы ян ска га жы ва піс ца Кар ла Са ра чэ ні, 

на пі са най 400 га доў та му. Па лат но ля жа ла 

ў ста рой рас клад ной ка на пе, якую дзяў чы-

на ку пі ла за 150 еў ра і ні ра зу не ад чы ня ла. 

Гам бург скі аў кцы ён ны дом Ketterer Kunst 

пра даў кар ці ну за 19,2 ты ся чы еў ра.

Са мая вя до мая зна ход ка па доб на га ро-

ду бы ла зроб ле на ў Злу ча ных Шта тах без 

ма ло га трыц цаць га доў та му. У 1989 го дзе 

жы хар Фі ла дэль фіі пры вёз з блы шы на га 

рын ку ста рую па тра па ную кар ці ну. Змроч-

ны сель скі пей заж, на пі са ны не вя до мым 

мас та ком, яму зу сім не спа да баў ся, за тое 

ра ма бы ла ні чо га. Ён ад лі чыў ча ты ры до-

ла ры і пры нёс па куп ку да до му. Па лат но 

ака за ла ся па рва ным, а ра ма, па куль ён з 

ёй важ даў ся, раз ва лі ла ся. З-пад яе вы паў 

скла дзе ны ў не каль кі ра зоў ліст па пе ры, 

які быў сха ва ны па між кар ці най і драў ля-

ным зад ні кам. Да ку мент зда ваў ся да во лі 

ста рым. Муж чы на вы ка заў зда гад ку, што 

яму, маг чы ма, га доў сто ці больш, і вы ра-

шыў за ха ваць. Праз па ру га доў зна ё мы, які 

да ве даў ся аб зна ход цы, па ра іў па ка заць 

яе спе цы я ліс ту. Ня цяж ка зда га дац ца, што 

бы ло да лей. У кар ці не з ба ра хол кі ха ва ла ся 

ад на з не шмат лі кіх аца ле лых ко пій пер ша-

га вы дан ня Дэк ла ра цыі не за леж нас ці ЗША. 

З 500 асоб ні каў, на дру ка ва ных 4 лі пе ня 

1776 го да, за ха ва лі ся толь кі 24.

«На ват фраг мент або па шко джа ная ко пія 

пер ша га вы дан ня Дэк ла ра цыі бы лі б над-

звы чай ным ад крыц цём, — сцвяр джаў экс-

перт Sotheby's Сел бі Кі фер. — Але ў гэ тым 

вы пад ку стан да ку мен та вель мі доб ры». 

Зна ход ку вы ста ві лі на аў кцы ён. Па коль кі 

амаль усе ас тат нія асоб ні кі на ле жаць дзяр-

жа ве, тар гі бы лі бур ныя. Да ку мент сы шоў з 

ма ла тка за 2,42 міль ё на до ла раў.

УСЁ ЦІ НІ ЧО ГА
У па чат ку 1990-х аме ры кан ка Тэ ры 

Хор тан ку пі ла для сва ёй сяб роў кі ў кра ме 

па тры ма ных рэ чаў вы род лі вую аб стракт-

ную кар ці ну. Та кі не да рэ чны па да ру нак 

яе раз ве ся ліць, а по тым па лат но мож на 

пры ста са ваць у якас ці мі шэ ні для да ртса, 

вы ра шы ла яна. Пра даў шчы ца пра сі ла во-

сем до ла раў, але Тэ ры скі ну ла яшчэ тры. 

Па лат но ака за ла ся та кім вя лі кім, што не 

пра лез ла ў дзве ры ва гон чы ка, дзе жы ла 

зна ё мая Тэ ры. З да ртсам так са ма ні чо га 

не вый шла: сяб роў кі за над та шмат вы пі лі 

і так і не са бра лі ся сха дзіць па дро ці кі. Кар-

ці на доў га ва ля ла ся ў два ры, а по тым Тэ ры 

ад нес ла яе на блы шы ны ры нак.

Там па лат но ўба чыў вы клад чык з най-

блі жэй ша га ка ле джа, які ска заў, што кар-

ці ну цал кам мог на пі саць Джэк сан По лак. 

Тэ ры скон чы ла во сем кла саў ся рэд няй 

шко лы, двац цаць га доў пра ца ва ла даль-

на бой шчы кам і ні ко лі не чу ла такога імя. 

«Гэ та хто?» — спы та ла яна. Муж чы на доў-

га смя яў ся, але по тым усё ж рас тлу ма чыў. 

Джэк сан По лак — зна ка мі ты аб страк цы я-

ніст, най вя до мей шы аме ры кан скі мас так 

XX ста год дзя. У Му зеі су час на га мас тац тва 

ў Нью-Ёр ку для яго тво раў ад ве дзе ная цэ-

лая за ла, ка лек цы я не ры га то выя пла ціць 

за іх ве лі зар ныя гро шы. У 2006 го дзе не вя-

до мы зна ток ку піў ад но з па лот наў По ла ка 

за 140 міль ё наў до ла раў.

Тэ ры ах вот на па ве ры ла, што ёй да стаў ся 

По лак. Пе ра ка наць у гэ тым мас тацт ва знаў-

цаў ака за ла ся ця жэй. Бы лы ды рэк тар нью-

ёрк ска га Мет ра по лі тэн-му зея То мас Хо вінг 

па да зра ваў, што жан чы не тра пі ла ся тан ная 

ко пія. Тэ ры не па ве ры ла мер ка ван ню знаў цы 

і звяр ну ла ся да спе цы я ліс та па су до вай экс-

пер ты зе тво раў мас тац тва По ла Бай ра. Той 

вы ву чыў па лат но і знай шоў на ад ва рот ным 

ба ку ад бі так паль ца, які су паў з ад біт ка мі 

паль цаў По ла ка, што за ха ва лі ся на сло і ку 

з фар бай у май стэр ні мас та ка і на кар ці не ў 

Су час най га ле рэі Тэйт у Лон да не.

Пас ля гэ та га да Тэ ры па цяг ну лі ся ка-

лек цы я не ры. Ёй пра па ноў ва лі два міль ё ны 

до ла раў — яна ад мо ві ла ся. Па куп нік з Са-

удаў скай Ара віі абя цаў дзе вяць міль ё наў, 

але і гэ тая су ма яе не за да во лі ла. Жан чы на 

вы ра шы ла, што не ад дасць кар ці ну менш 

чым за 50 міль ё наў до ла раў, і ў вы ні ку не 

атры ма ла ні чо га.

БА ГАЦ ЦЕ З БА РА ХОЛ КІ
У на бы тай за ка пей кі ста рыз не 
ча сам мож на знай сці са праўд ны скарб

Матэрыялы падрыхтаваў 

Іван КУПАРВАС.

А вы ве да лі?А вы ве да лі?

Што нель га ра біць 
на су стрэ чы 
з ка ра ле вай 

Вя лі ка бры та ніі
За га ды іс на ван ня Вя лі ка бры та ніі як 

ка ра леў ства там скла лі ся пэў ныя пра-

ві лы эты ке ту па во дзін у пры сут нас ці 

ма нар шай асо бы. Гэ тыя пра ві лы асаб-

лі ва стро гія для лю дзей, не на блі жа ных 

да ка ра леў ска га ко ла. Вя до ма, за іх 

па ру шэн не ні ко га сён ня не па са дзяць 

у Таў эр, але гра мад скае абу рэн не га ран-

та ва нае.

Дык як жа не раз гу біц ца, ка лі вам рап там 

прад ста віц ца маг чы масць (!) уба чыц ца аса-

біс та з ка ра ле вай Лі за ве тай ІІ. Перш за ўсё 

трэ ба за ўва жыць, што, ка лі вас за про сяць у 

Бу кін гем скі па лац, з ва мі ў лю бым вы пад ку 

пра вя дуць гу тар ку і ін струк таж аб тым, што 

мож на і што нель га ра біць, у што вар та быць 

апра ну тым і што мож на, а што нель га ка заць 

Яе Вя лі кас ці.

Але ёсць не каль кі пра ві лаў, вя до мых і без 

аса біс тай кан суль та цыі са спе цы я ліс та мі па 

дзе ла вым эты ке це. Са мае га лоў нае — ні ў якім 

ра зе не да кра най це ся да ка ра ле вы. Мож на па-

ціс нуць ёй ру ку, але толь кі ка лі яна са ма вам 

яе пра па нуе. У 2000 го дзе з гэ тым пра ві лам не 

спра віў ся прэ зі дэнт Уні вер сі тэ та Уо тэр лу ў Ка-

на дзе Дэ від Джон стан. Спус ка ю чы ся па лес ві цы 

по бач з ка ра ле вай, ён злёг ку пры тры маў яе за 

ло каць. Як паз ней рас тлу ма чыў сам Джон стан, 

гэ та быў ін ту і тыў ны рух, пра дык та ва ны звы чай-

ным клопатам пра бяс пе ку ка ра ле вы. Ад нак у 

гіс то рыі Вя лі ка бры та ніі Джон стан за стаў ся як 

«ча ла век, які не ве дае пра та ко ла па во дзін». 

Вя до ма, на су стрэ чах з пуб лі кай чле ны ка ра-

леў скай сям'і мо гуць да зво ліць са бе па ві тац ца 

з кімсь ці або аб няць ка гось ці, але ў та кіх вы-

пад ках ме на ві та яны па він ны быць іні цы я та ра мі 

та кіх кан так таў.

Ін шае стро гае пра ві ла прад піс вае ні ко лі не 

спаз няц ца на су стрэ чу. Пры хо дзіць паз ней за 

ка ра ле ву і сы хо дзіць з су стрэ чы ра ней за яе — 

гэ та ві да воч ная за ява аб не па ва зе. Па кі нуць 

за лу ра ней за са му ка ра ле ву мож на толь кі з яе 

ўлас на га жа дан ня ці да зво лу: ка ра ле ва па дасць 

знак свай му сак ра та ру, а той ужо ў сваю чар гу 

па ве да міць пра яго на вед валь ні ку.

Яшчэ ад но стро гае «не» — ні ко лі не ста на віц-

ца спі най да ка ра ле вы. Ка лі за пра сі лі не каль кі 

ча ла век, вар та стаць не пра мой лі ні яй, а не вя лі-

кім паў кру гам, та кім чы нам, каб кож ны ча ла век 

быў звер ну ты тва рам да Яе Вя лі кас ці.

Акра мя та го, пры су стрэ чы з ка ра ле вай 

нель га ні чо га тры маць у ру ках. Вя до ма, яшчэ 

за доў га да су стрэ чы з ма нар хам служ ба бяс пе-

кі вет лі ва па про сіць вас па кі нуць усе да ку мен ты 

і ўся ля кія ін шыя прад ме ты за ме жа мі за лы для 

су стрэч. Так што за будзь це ся пра маг чы масць 

пе ра даць ка ра ле ве па мят ны маг ні цік ці яшчэ 

што-не будзь, ка лі толь кі гэ та не бы ло ага во-

ра на і ўзгоднена загадзя.

Што ж на конт сэл фі? На яго так са ма не вар-

та раз ліч ваць. У ме жах Бу кін гем ска га па ла ца 

ні хто з ка ра леў скай сям'і не бу дзе ра біць фо та 

з гас ця мі — на ват пра па но ва зра біць та кую 

фа та гра фію бу дзе ўспры ня та са здзіў лен нем. 

За ме жа мі па ла ца пра ві лы менш стро гія, але 

на агуль нае сэл фі ўсё ж не вар та раз ліч ваць, 

асаб лі ва з ка ра ле вай.

Агуль нае пра ві ла па во дзін на су стрэ чы з ка-

ра ле вай Вя лі ка бры та ніі — не трэ ба быць іні цы я-

та рам, вар та прос та пры трым лі вац ца та го, што 

ро біць і пра што про сіць Яе Вя лі касць. Не вар та 

пер шым па чы наць гу тар ку, не вар та ўста ваць 

з-за ста ла да та го, як гэ та зро біць ка ра ле ва, 

не вар та па чы наць ес ці да та го, як ка ра ле ва 

возь ме ста ло выя пры бо ры ў ру кі.

У вы ні ку рас та ван ня лед ні коў Арк ты кі апош нім ча сам да-

во лі моц на стаў па вы шац ца ўзро вень Су свет на га акія  на. 

Але пад' ём уз роў ню ва ды па гра жае не толь кі за тап лен нем 

су шы пры бя рэж ных рэ гі ё наў. Лёд, які рас тае, «раз во дзіць» 

мар скую ва ду, і цёп лыя плы ні ста но вяц ца ха лад ней шыя, 

а гэ та не мо жа не ад бі вац ца не га тыў на на клі ма це на шай 

пла не ты. Ад нак ня даў на гру па на ву коў цаў і ар хі тэк та раў 

пра па на ва ла за ма ро зіць Арк ты ку на но ва.

Акра мя па гро зы зме ны клі ма ту за апош нія не каль кі дзе ся ці год-

дзяў Паў ноч ны Ле да ві ты акі ян стра ціў ка ля 30 % свай го ле дзя но га 

по кры ва. У вы ні ку гэ та га пад па гро зай знік нен ня апы ну лі ся дзі кія 

на сель ні кі ха лод ных рэ гі ё наў, та кія як цю ле ні, бе лыя мядз ве дзі, 

ваў кі і ін шыя жы вё лы.

Аў та ры пра ек та пра па ну юць вы ка рыс тоў ваць спе цы яль ныя 

пад вод ныя лод кі, якія бу дуць апус кац ца ў глы бі ню акі я на, збі раць 

мар скую ва ду, ад філь троў ваць ад со ляў і за ма рож ваць яе. На 

вы ха дзе атры ма юц ца ад нос на не вя лі кія ка вал кі лё ду ў фор ме 

шас ці ву голь ні каў. На вы раб кож на га та ко га ка ва лач ка спат рэ біц-

ца 2027 ку біч ных мет раў ва ды. Усе шас ці ву голь ні кі мож на бу дзе 

злу чыць адзін з ад ным.

«На ша мэ та — ад наў лен не па ляр най эка сіс тэ мы, якая мае не-

па срэд ны ўплыў на гла баль ны клі мат», — за яў ляе адзін з аў та раў 

пра ек та Фа рыс Радж Ка та ха ту ха ха.

Гэ та мо жа не спра ца ваць, та му што та кі па ды ход з фар мі ра-

ван нем но вых лед ні коў ле чыць, пра сцей ка жу чы, сімп том, а не 

хва ро бу. Хва ро ба ў да дзе ным вы пад ку — гла баль нае па цяп лен-

не, што пры зна юць і са мі аў та ры ра бо ты, але іх ідэі пры гэ тым 

мо гуць да па маг чы за па во ліць гі бель пла не ты, па куль ву чо ныя не 

пры ду ма юць, што ра біць з гла баль ным па цяп лен нем. Прапана-

ваны пра ект яго не спы ніць, але ад наў лен не рас та лых лед ні коў 

да па мо жа за ха ваць фаў ну Арк ты кі.

Так са ма на гэ ты мо мант не яс на, дзе пад вод ныя лод кі бу дуць 

браць энер гію, бо для ра бо ты цэ ла га фло ту (а тут, яс ная рэч, 

па рач кай пад ло дак не абы сці ся) трэ ба прос та ка ла саль ная коль-

касць энер га рэ сур саў — а гэ та мо жа яшчэ мац ней па гор шыць 

сі ту а цыю з вы кі да мі га заў у ат мас фе ру.

Адзі ным ва ры ян там мо жа быць вы ка ры стан не «чыс тай» энер гіі 

на кшталт со неч ных па нэ ляў ці ва да род на га па лі ва, але та кі па ды-

ход ро біць пра ект праз мер на да ра гім, і ў гэ тым вы пад ку рэ сур сы 

ку ды больш мэ та згод на пус ціць на ба раць бу з гла баль ным па цяп-

лен нем, а не на на ма рож ван не лё ду.

Вучоныя хочуць Вучоныя хочуць 
на но ва за ма ро зіць Арк ты куна но ва за ма ро зіць Арк ты ку


