
6 11 ліпеня 2020 г.ЛЮСТЭРКА

Знеш насць 
пе ра ўтва ра ец ца 
ў ва лю ту

Цi вар та здзiў ляц ца, што эс-

тэ тыч ная плас тыч ная хi рур гiя з 

кож ным го дам ста но вiц ца ўсё 

больш па пу ляр най i за па тра-

ба ва най? Зор кi поп-куль ту ры, 

iмкну  чы ся пад тры маць ве ру ў 

ка зач насць свай го жыц ця, iмк-

нуц ца да не да сяж на га iдэа лу 

це ла. Акт ры сы, ма дэ лi, тэ ле вя-

ду чыя, шоў ме ны, чыя пра фе сiя 

моц на за ле жыць ад знеш нас цi, 

ства ра юць мо ду на ўдас ка на-

лен не це ла i ад на ча со ва ста но-

вяц ца яе ах вя ра мi. Змя нен нi ў 

знеш нас цi, на ват ка лi тыя ака-

за лi ся ня ўда лы мi, ста но вяц ца 

iн фар ма цый ны мi на го да мi. Воб-

ра зы фры каў хоць вы клi ка юць 

здзiў лен не, але ад на ча со ва ад-

кры ва юць iм шлях на тэ ле эк ра-

ны i ста рон кi ча со пi саў.

Са мы мi за па тра ба ва ны мi ў 

све це лi чац ца апе ра цыi па па-

ве лi чэн нi гру дзей, сле дам iдзе 

ры нап лас ты ка (ка рэк цыя но са), 

на трэ цiм мес цы — пад цяж ка 

тва ру. Але ў кож най кан крэт-

най кра i не ёсць свае асаб лi вас-

цi: ка лi ў Ве не су э ле ху дар ля выя 

да лi кат ныя под ыум ныя ма дэ лi 

ро бяць гру дзi па ме ру D, то ў 

Iра не, дзе жан чы ны вы му ша-

ны пры кры ваць адзен нем це-

ла i ва ла сы, на пер шае мес ца 

вы хо дзiць ры нап лас ты ка, а ў 

ААЭ — апе ра цыi, на кi ра ва ныя 

на па ляп шэн не кон ту раў це ла. 

Да рэ чы, урад Бра зi лii ад мя нiў 

па да так на плас тыч ныя апе ра-

цыi, апе лю ю чы да та го, што яны 

не па срэд на ўплы ва юць на фi зiч-

нае i псi хiч нае зда роўе, а та му 

па вiн ны быць да ступ ныя ўсiм.

Ха чу вус ны, 
як у Ан джа лi ны 
Джа лi

«Ме ды цын скiя тэх на ло гii i 

знеш насць ча ла ве ка: ча му мы 

iмк нём ся да фi зiч най пры га жос-

цi?» — ан лайн-дыс ку сiю на гэ ту 

тэ му iнi цы я ваў Рэс пуб лi кан скi 

цэнтр бiя эты кi.

— Што та кое фi зiч ная прыга-

жосць? Цi ёсць ме жы для ўдас-

ка на лен ня знеш нас цi? Што 

па вi нен ска заць спе цы я лiст, 

ка лi ба чыць бес сэн соў насць i 

на ват шкод насць змен, на якiх 

на стой вае па цы ент? I цi ёсць 

ад ва рот ны бок у пра цэ су змя-

нен ня знеш нас цi? — акрэс лi ла 

праб лем нае по ле дыс ку сii кi раў-

нiк Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра 

бiя эты кi, да цэнт ка фед ры 

гра мад ска га зда роўя i ахо вы 

зда роўя Бел МА ПА Ва ле рыя 

СА КОЛЬ ЧЫК. — Ка лi ў мя не 

ёсць гро шы i я ха чу стаць са-

цыя ль на па спя хо вым ча ла ве-

кам, гэ та азна чае, што я ма гу 

пе ра роб лi ваць сваё це ла па ста-

ян на, па куль да зва ля юць срод кi, 

цi ўсё ж та кi мне трэ ба ў ней кi 

мо мант спы нiц ца? А хто ўво гу ле 

ўста наў лi вае ка но ны пры га жос-

цi? Цi не атры ма ец ца так, што ў 

бу ду чы нi знеш насць ча ла ве ка 

ста не вы нi кам ра бо ты плас тыч-

ных хi рур гаў i ге не ты каў, якiя бу-

дуць ка рэк та ваць на ша це ла? 

А, мо жа, усё ж та кi ёсць сэнс 

за ха ваць на шу на ту раль насць i 

раз на стай насць?

— На мой по гляд, у гра мад-

стве ад бы ла ся пе ра ацэн ка каш-

тоў нас цяў, ча му ў не ма лой сту-

пе нi па спры я лi са цы яль ныя сет кi 

i срод кi ма са вай iн фар ма цыi, — 

па дзя лiў ся сва iм ба чан нем сi-

туа цыi ўрач-хi рург Мiнск ага 

на ву ко ва-прак тыч на га цэнт-

ра хi рур гii, транс план та ло гii 

i гема та ло гi Яў ген КО ТАЎ. — 

Лю дзi шмат ча су пра вод зяць у 

«Iн стаг ра ме», дзе нас ацэнь ва-

юць па знеш нас цi. Iдзе са праўд-

ная ба раць ба за «лай кi». Мы ча-

ка ем знеш няй ацэн кi: ад ка лег, 

сяб роў, фа на таў i гэ так да лей. 

Мы вель мi за леж ныя ад на ша га 

акру жэн ня. Знеш насць вый шла 

на пер шы план i ста ла пэў ным 

iн стру мен там для вы мя рэн ня 

на ша га са цы яль на га ста ту су i 

фi нан са вых маг чы мас цяў. I ка лi 

за зiр нуць у бу ду чы ню, мяр кую, 

што гэ та тэн дэн цыя бу дзе толь кi 

ўзмац няц ца, хоць бы та му, што 

з'яў ля юц ца но выя тэх на ло гii i 

маг чы мас цi, плас тыч ная хi рур гiя 

iмк лi ва раз вi ва ец ца i ста но вiц ца 

ўсё больш да ступ най.

Пра грэс цы вi лi за цыi змя нiў 

толь кi спо са бы да сяг нен ня мэт: 

ка лi ў XIX ста год дзi асi ную та-

лiю за бяс печ ваў ту гi гар сэт, то 

ў XXI ста год дзi — апе ра цыя па 

вы да лен нi рэ браў. Каб уба чыць, 

да ча го пры во дзiць дык тат 

знеш нас цi, да ве дзе ны да аб са-

лю ту, да стат ко ва па гля дзець на 

Паў днё вую Ка рэю, дзе па ну юць 

жорст кiя стан дар ты пры га жос цi, 

на столь кi су ро выя, што знеш-

насць вы ка рыс тоў ва ец ца як 

iн стру мент у кан ку рэнт най ба-

раць бе пры пры ёме на ра бо ту 

на роў нi з пра фе сiй ны мi на вы ка-

мi. У кра i не не ве ра год на рас паў-

сю джа ная плас тыч ная хi рур гiя: 

хоць бы ад ной чы плас тыч ную 

апе ра цыю ра бi ла кож ная пя тая 

яе жы хар ка... А ў су час най Япо-

нii, на прык лад, увай шлi ў мо ду 

хi рур гiч ныя апе ра цыi, якiя за-

бяс печ ва юць клi ент цы... ямач кi 

на шчо ках пад час усмеш кi.

На цяг нуць, зрэ заць, «за су-

нуць» iм план ты, каб «гар ма нi-

за ваць знеш насць» цi «стаць 

па доб най на якую-не будзь вя-

до мую асо бу», — гэ та рэ аль-

насць, на вя за ная рэ кла май i 

мо дай. Ёсць тэн дэн цыя, якая на-

сцярож  вае: пад нож плас тыч на-

га хi рур га ўсё час цей кла дуц ца 

зда ро выя i пры ваб ныя ма ла дыя 

жан чы ны, а дзяў ча ты-пад лет кi 

ча ка юць да сяг нен ня паў на лец-

ця, каб зра бiць вус ны «як у Ан-

джа лi ны Джа лi» цi гру дзi «як у 

Мэ ры лiн Ман ро».

«Да вай це зро бiм 
неш та...»

— Су вязь па мiж фi зiч най 

пры ваб нас цю i пос пе хам аб са-

лют на вi да воч ная, — кан ста туе 

Ва ле рыя Са коль чык. — Але ка лi 

за зiр нуць у «Iн стаг рам», то там 

усе атрым лi ва юц ца ад ноль ка-

ва пры го жыя: ва ўсiх па доб ныя 

вус ны, гру дзi, ва ла сы... А ку ды 

па дзе ла ся iн ды вi ду аль насць? 

Ня ўжо яна ўжо зу сiм не цэ нiц ца? 

Мы за раз строй ны мi шэ ра га мi 

iдзём да гра мад ства ад ноль ка-

вых лю дзей i, што са мае страш-

нае для мя не, — усе бу дуць ад-

ноль ка ва пры го жыя. Ад гэ тай 

пры крас цi во ку нель га бу дзе 

ад па чыць: усю ды ад ны толь кi 

ляль кi Бар бi... Хто вы ра шае, якi 

па вi нен быць пры го жы ча ла-

век? Ня ўжо толь кi спе цы я лiс ты 

ў плас тыч най хi рур гii?

— Плас тыч ная хi рур гiя сён ня 

iмк нец ца як раз да на ту раль нас-

цi i ана та мiч най дас ка на лас цi, — 

за пэў нi вае ўрач мiн скай Га рад-

ской баль нi цы хут кай меды-

цын скай да па мо гi, хi рург-

кам бус ты ё лаг i плас тыч ны 

хi рург Iгар ШПI ЛЕЎ СКI. — Яна 

аб' яд ноў вае два вя лi кiя кi рун кi: 

рэ кан струк цый на-ад наў лен чую 

i эс тэ тыч ную хi рур гiю. Пер шая 

на кi ра ва на на змян шэн не або 

вы праў лен не ней кiх пры ро джа-

ных дэ фек таў або дэ фек таў 

знеш нас цi ў вы нi ку атры ма ных 

траў маў: та кiя лю дзi не ад чу ва-

юць ся бе ўпэў не ны мi i iм праб-

ле ма тыч на са цы я лi за вац ца ў 

гра мад стве. А эс тэ тыч ная хi-

рур гiя — гэ та iмк нен не да дас-

ка нала с цi. У роз ных кра i нах 

ка но ны пры га жос цi — роз ныя, 

і кож ны з нас мо жа ўклад ваць 

роз ны сэнс у гэ та па няц це. Таму 

за да ча плас тыч на га хi рур га — 

не спра ба ваць змяс цiць ча ла-

ве ка ў пэўныя агуль на пры зна-

ныя рам кi пры га жос цi, а зра зу-

мець, ча го ён хо ча? Як ён ся бе 

ба чыць? Ча му вы ра шыў ся на 

карды наль ныя зме ны?

Час цей за ўсё да плас тыч-

ных хi рур гаў звяр та юц ца лю дзi 

ва ўзрос це 35+, якiя ра зу ме юць, 

што iх штось цi не за да валь няе 

ў знеш нас цi. Пры чым рас тлу-

ма чыць свой на мер яны не заў-

сё ды мо гуць, пры хо дзяць i ка-

жуць: «Да вай це зро бiм неш та, 

каб бы ло пры го жа». Спе цы я лiст 

у плас тыч най хi рур гii па вi нен 

мець вя лi кi аб' ём ве даў, у тым 

лi ку ў су меж ных спе цы яль нас-

цях, каб пра па на ваць клi ен ту 

пе ра лiк ней кiх умя шан няў, рас-

тлу ма чыць iх пе ра ва гi i ры зы кi. 

Мая за да ча — рас ка заць пра ўсе 

ме та ды, а вы ра шаць ужо бу дзе 

ча ла век сам. Вя лi кая част ка ад-

каз нас цi кла дзец ца на па цыен -

та. Май стэр ства плас тыч на га 

хi рур га за клю ча ец ца не толь кi 

ва ўмен нi «пра ца ваць з на жом», 

а яшчэ i ва ўмен нi раз маў ляць з 

людзь мi, тлу ма чыць iм, пад ма-

цоў ва ю чы свае сло вы ней кi мi 

да ны мi. Ка лi я ба чу, што не ма гу 

да па маг чы ча ла ве ку да сяг нуць 

та го, да ча го ён iмк нец ца, то 

ад праў ляю яго да iн ша га спе-

цы я лiс та.

Ёсць па цы ен ты, якiя ста вяць 

iм план ты, а менш чым праз год 

iм вы да ля юць. I хоць усе пад пiс-

ва юць зго ду на хi рур гiч нае ўмя-

шан не, урач аказ ва ец ца па мiж 

двух аг нёў: спа чат ку ў ча ла ве ка 

бы ло жа дан не штось цi змя нiць, 

а по тым — жа дан не вяр нуць усё 

на зад. Ёсць ка тэ го рыi па цы ен-

таў, якiя су мня ва юц ца, i плас-

тыч ны хi рург не бя рэц ца штось цi 

ра бiць, ка лi ча ла век не са спеў у 

сва iм ра шэн нi. Да сло ва, у Бе ла-

ру сi лю бая плас тыч ная апе ра-

цыя пра хо дзiць без баль нiч на га, 

бо раз мо ва iдзе не пра зда роўе, 

а пра эс тэ ты ку, што пры му шае 

ча ла ве ка яшчэ раз за ду мац ца.

Эс тэ тыч ная 
ме ды цы на — 
сфе ра па слуг?

— Я, ка неш не, схi ля ю ся пе-

рад май стэр ствам плас тыч ных 

хi рур гаў, якiя ро бяць цу ды, але 

са ма пра цую з людзь мi i ра зу-

мею, што ка лi ча ла век не ве-

дае, ча го ён хо ча, то яго трэ ба 

прос та гнаць. Вель мi вы со кая 

ве ра год насць та го, што з ця-

гам ча су ён бу дзе шка да ваць 

пра тое, што на ста яў на «ўдас-

ка на лен нi» ней кай част кi свай-

го це ла, — пад крэс лi вае ўрач 

хут кай да па мо гi Ала СКЛI ФА-

СОЎ СКАЯ-НЯ ХАЙ ЧЫК. — Ве-

даю хлоп ца, якi быў не за да во-

ле ны ўлас ным пад ба род кам: 

лi чыў, што той у яго не да стат-

ко ва муж ны. У вы нi ку праз тры 

га ды вяр нуў ся, каб вы да лiць 

iм плант, бо «ў яго змя нi лі ся псi-

ха ло гiя i мэ ты ў жыц цi», ска заў, 

што гэта было па мылковае ра-

шэн не. У вы пад ках ка лi ча ла век 

кi ру ец ца ней кi мi эмо цы я мi, ка лi 

ён псi ха ла гiч на ня ўстой лi вы, не 

са спеў у сва iх дум ках i не ве дае 

дак лад на, ча го ён хо ча, плас-

тыч ныя хi рур гi па вiн ны ду маць 

най перш не пра гро шы, якiя мо-

гуць за ра бiць, а пра на ступ ствы 

для ня спе лай асо бы. Тым больш 

што ў вы пад ку не за да во ле нас цi 

вы нi кам плас тыч най апе ра цыi 

псi ха ла гiч ны стан ча ла ве ка мо-

жа толь кi па гор шыц ца. У Гер-

ма нii да ра бо ты з па цы ен там, 

якi па тра буе, ска жам, змя нен ня 

фор мы но са, тут жа пад клю ча-

юц ца i псi хо лаг, i псi хi ятр.

Ча сам за хап лен не плас тыч-

ны мi апе ра цы я мi пе ра хо дзiць 

усе маг чы мыя i не маг чы мыя 

ме жы. Па вя лi чыў шы гру дзi, 

жан чы на хо ча вы пра вiць фор-

му но са, пад цяг нуць па ве кi, па-

зба вiц ца ад тлу шчу на клу бах 

цi жы ва це. Час та па ру ша юц ца 

пра пор цыi тва ру, але ама та раў 

штуч най пры га жос цi гэ та не 

спы няе. У та кiм вы пад ку мож на 

га ва рыць ужо аб псi ха ла гiч най 

за леж нас цi...

На за па ша на шмат да сле-

да ван няў, якiя па цвяр джа юць: 

не ка то рым жан чы нам плас ты-

ка на са мрэч да па ма гае да сяг-

нуць вы шынь у жыц цi, але бум 

плас тыч най хi рур гii сты му люе як 

са цы яль ную не спра вяд лi васць 

у ад но сi нах да прад стаў нiц сла-

ба га по лу, так i не ўро зы. Стаў-

ка на эс тэ тыч ную ме ды цы ну як 

па на цэю як раз па цвяр джае, што 

са цы яль ны ста тус жан чын па-

ра ней ша му за ле жыць ад знеш-

нiх па ра мет раў у боль шай сту-

пе нi, чым у муж чын. Ра шу часць 

сла ба га по лу лег чы пад нож вы-

ключ на дзе ля па вы шэн ня сва iх 

шан цаў на за цвяр джэн не ў гра-

мад стве вя дзе як да за ма ца ван-

ня за вы ша ных па тра ба ван няў 

да знеш нас цi дам, так i да рос ту 

коль кас цi тых з iх, хто сы хо дзiць 

з дыс тан цыi гон кi за пос пе хам. 

Кошт та кой гон кi — рост коль-

кас цi не ўро заў i дэ прэ сiй, якiя 

доў жац ца га да мi.

— А цi не ма ем мы спра ву 

з дыс кры мi на цы яй? Ка лi ў мя-

не ёсць гро шы, я ма гу бяс кон ца 

фi зiч на ўдас ка наль вац ца, стаць 

пры го жай i па спя хо вай, але ж та-

кiя маг чы мас цi даступныя далё-

ка не ўсiм? — за да ла ўдзель нi-

кам дыс ку сii зу сiм не ры та рыч-

нае пы тан не Ва ле рыя Са коль-

чык. — I яшчэ я ду маю, што кi ра-

вац ца чу жы мi па жа дан ням трэ ба 

вель мi асця рож на. А плас тыч ны 

хi рург па вi нен быць не столь кi 

да рад цам, коль кi вы ка наў цам: 

пра ца ваць з ча ла ве кам, якi хо-

ча змя нiць знеш насць, па вi нен 

най перш псi хо лаг. На жаль, але 

плас тыч ная хi рур гiя ўсё больш 

пе ра тва ра ец ца ў сфе ру па слуг. 

Звы чай на му хi рур гу ты не мо-

жаш на вяз ваць сваё мер ка ван-

не, а плас тыч на му ўказ ва еш: тут 

мне па вя лiч це, тут па мен шы це, 

а тут ад рэ жце...

Да рэ чы, уся ля кае дзе ян не 

спа ра джае су праць дзе ян не. 

I ўсё больш жан чын лi чаць, што 

быць пад крэс ле на жа ноц кай, за-

лiш не да гле джа най — не мод на, 

не пры стой на i на ват со рам на. 

Сi лу на бi рае рух «За са праўд ны 

знеш нi вы гляд». Акт ры сы пра-

тэс ту юць су праць «глы бо кай» 

апра цоў кi фа та гра фiй, якiя з'яў-

ля юц ца ў гла мур ных ча со пi сах: 

па раў ноў ва ю чы ся бе з без да-

кор ны мi «ад фа та шоп ле ны мi» 

пры га жу ня мi, звы чай ныя жан-

чы ны па чы на юць кам плек са-

ваць i пры свя ча юць сваё жыц цё 

ба раць бе за не да сяж ны iдэ ал.

— На мi кi руе не зда ро вы культ 

ма ла до сцi, — лi чыць Эма Томп-

сан. — У 60 га доў усе iмк нуц ца 

вы гля даць на 30!

Па доб ныя по гля ды ня рэд ка 

вы каз ва ла i зна ка мi тая аме ры-

кан ка, га лоў ная ге ра i ня фiль ма 

«Кра су ня» Джу лiя Ро бертс, якая 

ўпар та ад маў ля ец ца на ват ад 

«бяс крыўд ных» уко лаў бо так са.

— Мне вель мi цi ка ва, якая я 

ста ну ў ста рас цi, — ка жа Джу-

лiя. — Я ха чу, каб мой твар рас-

каз ваў маю гiс то рыю, i гэ та не 

па вiн на быць гiс то рыя пра тое, 

што я сха дзi ла да плас тыч на га 

хi рур га!

— Я лi чу, што ўсе жан чы ны 

па вiн ны пры кла даць мак сi мум 

на ма ган няў, каб па доў жыць ма-

ла досць, але плас тыч ная хi рур-

гiя ро бiць усiх ад ноль ка вы мi, — 

вы ка за ла ся i Саль ма Ха ек. — 

Мар шчын на тва ры быц цам бы 

i ня ма, але ён не ста но вiц ца ад 

гэ та га пры го жы.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

На скры жа ван нi ду макНа скры жа ван нi ду мак

ПРЭ МIЯ ПРЫ ГА ЖОС ЦI
Як свед чаць шмат лi кiя да сле да ван нi, пры ваб ным лю дзям 

пра сцей пра бiц ца ў жыц цi i яны да ся га юць у кар' е ры боль-

ша га пос пе ху. Фi зiч на пры ваб ныя ра бот нi кi ва ло да юць са-

цы яль ны мi i ка му нi ка тыў ны мi на вы ка мi, якiя ўплы ва юць на 

па мер iх за ра бот най пла ты. Пры го жыя лю дзi за раб ля юць 

пры клад на на 12 % больш, а пры ваб ныя бро ке ры па не ру-

хо мас цi пры но сяць больш гро шай.

Та кiм лю дзям улас цi вая вы со кая ўпэў не насць у са бе i iм час-

цей тэ ле фа ну юць ра бо та даў цы пас ля гу та рак. Пры ваб ныя 

жан чы ны ма юць пе ра ва гi пры вя дзен нi пе ра мо ваў з муж-

чы на мi, да та го ж апош нiя больш схiль ныя цяр пець не спра-

вяд лi васць, ка лi ма юць спра ву з пры га жу ня мi. За ўва жа на 

так са ма, што пры ваб ныя лю дзi з боль шай ве ра год нас цю 

бу дуць абра ныя на дзяр жаў ную па са ду, а яшчэ пры ваб ныя 

ды рэк та ры па вы ша юць кошт ак цый сва iх кам па нiй. Псi хо-

ла гi на зы ва юць гэ ты фе но мен «прэ мi яй пры га жос цi».

Бра ты-блiз ня ты БАГ ДА НА ВЫ (цi, як iх клi чуць на ра дзi ме ў Фран цыi, 
Igor i Grichka Bogdanoff) — ад ны з са мых вя до мых ах вяр плас ты кi 
на пла не це. Фран цуз скiя тэ ле вя ду чыя зра бi лi не адзiн дзя ся так 

апе ра цый, i сён ня яны вы гля да юць як два мон стры з фiль ма жа хаў.

Дзе ля ча го лю дзi кла дуц ца пад нож 
плас тыч на га хi рур га?

Кас мiч ны лiфт, 
ядзер ная гар ма та цi АТС?

Пры вi таль ныя сло вы слын на га 
зем ля ка, кас ма на ўта П. I. Клi му-
ка, а так са ма чле на-ка рэс пан дэн-
та НАН Бе ла ру сi Ю. М. Плес ка чэў-
ска га, вы со кiх за меж ных гас цей на 
II Мiж на род най на ву ко ва-тэх нiч-
най кан фе рэн цыi па без ра кет-
най iн дуст ры я лi за цыi кос ма су мы 
дру ка ва лi ра ней, та му пач нём з 
дак ла да стар шы нi арг ка мi тэ та 
А. Э. Юнiц ка га, якi вы клi каў вя лi кi 
iн та рэс. Ана толь Эду ар да вiч ра зам з прад стаў-
нi ка мi кам па нiй «Аст ра iн жы нер ныя тэх на ло гii» 
i «Струн ныя тэх на ло гii» пра ана лi за ваў пра па на-
ва ны iм агуль на пла не тар ны транс парт ны сро-
дак (АТС) у па раў на ннi з та кi мi пра ек та мi, як 
ра ке та, кас мiч ны лiфт, StarTram i iн шыя.

За га ды кас мiч най дзей нас цi ча ла вец твам 
да сяг ну ты знач ныя пос пе хi ў да сле да ван нi 
i вы ка ры стан нi кос ма су для раз вiц ця на ву кi, 
ра шэн ня за дач у аба ро не, эка но мi цы, ахо ве 
на ва коль на га ася род дзя. Але пры гэ тым на-
за па сiў ся шэ раг праб лем i су пя рэч нас цяў з-за 
ад ста ван ня кас мiч най iн дуст рыi ў пе ра хо дзе да 
но ва га тэх на ла гiч на га ўкла ду з эфек тыў ны мi i 
чыс ты мi тэх на ло гi я мi. Ча ла вец тва па ды шло да 
чар го ва га ру бя жа, i са мы час пад вес цi вы нi кi i 
аца нiць перс пек ты вы раз вiц ця кас ма на ўты кi, 
яе ўплы ву на зям ную цы вi лi за цыю, пад крэс лiў 
Ана толь Эду ар да вiч.

На пра ця гу апош нiх 60 га доў ру ха ю чай сi лай 
у кас ма на ўты цы з'яў ля юц ца толь кi тэр ма хi мiч-
ныя рэ ак тыў ныя ру ха вi кi, якiя на шка ле ця га вых 
кас мiч ных сiс тэм най больш пры мi тыў ныя. За-
пус кi ра кет «Пра тон» з Бай ка ну ра вы клi ка юць 
iа нас фер ную тур бу лент насць над тэ ры то ры яй 
Гор на га Ал тая, а так са ма знi жэн не вер ты каль-
на га склад нi ка геа маг нiт на га по ля. З пры чы ны 
гэ та га га лак тыч ныя кас мiч ныя пра мя нi i вы со ка-
энер ге тыч ныя элект ро ны з ра ды я цый на га по яса 
Зям лi ўры ва юц ца ў ат мас фе ру. Яны спа ра джа-
юць рэнт ге наў скiя пра мя нi, здоль ныя пра нi каць 
яшчэ блi жэй да па верх нi Зям лi. Пры па лё це 
цяж ка га ра ке та нось бi та праз iо нас фе ру знi шча-
ец ца больш за 10 мiль ё наў тон азо на, та му пры 
кож ным стар це кас мiч ных апа ра таў ад бы ва ец ца 
ўтва рэн не не толь кi азо на вых, але i iа нас фер-
ных «дзi рак», i тра са па лё ту ра ке ты па сва ёй 
сут нас цi слу жыць ка лi до рам для пра нiк нен ня 
вы со ка энер ге тыч ных час цiц да па верх нi Зям лi 
з над звы чай моц ным не га тыў ным уз дзе ян нем 
на жы выя ар га нiз мы.

Ра кет ны спо саб асва ен ня ка ля зям ных ар бiт 
на но сiць ве лi зар ную шко ду эка ло гii пла не ты 
пры над звы чай вы со кiм кош це да стаў кi гру за 
на ар бi ту — па рад ку 10 млн до ла раў за то ну. 

Ідэі, якія мяняюць светІдэі, якія мяняюць свет БЕ ЛА РУСЬ УСЁ БОЛЬШ УПЭЎ НЕ НА 
ЎВА ХО ДЗIЦЬ У ПУЛ КАС МIЧ НЫХ ДЗЯР ЖАЎ

НАЙ БОЛЬШ ДАС КА НА ЛЫ ПРА ЕКТ РА ТА ВАН НЯ ЖЫЦ ЦЯ НА ПЛА НЕ ЦЕ ЗЯМ ЛЯ 
ПАД ТРЫМ ЛI ВА ЮЦЬ УДЗЕЛЬ НI КI МIЖ НА РОД НЫХ НА ВУ КО ВЫХ КАН ФЕ РЭН ЦЫЙ

Бе ла русь ста ла мес цам пра вя дзен ня 
мiж на род ных су стрэч, звя за ных з асва ен нем кос ма су. 
У тым лi ку на iх аб мяр коў ва юц ца пра па но вы 
па рэа лi за цыi пра гра мы SpaceWay, 
кан цэп цыю якой рас пра ца ваў бе ла рус кi на ву ко вец 
Ана толь Эду ар да вiч ЮНIЦ КI. Ужо прай шлi дзве 
кан фе рэн цыi, на чар зе трэ цяя. На ву ко вым кi раў нi ком 
i спон са рам (iн вес та рам) кож най з'яў ля ец ца А. Э. Юнiц кi. 
Сён ня мы вер нем ся да вы нi каў ле таш няй, 
каб пе рад тым як за пра сiць усiх за цi каў ле ных 
на сё лет нюю, ве рас нёў скую, на пом нiць пра глы бi ню 
дыс ку сiй, што тут ад бы ва юц ца, i па ка заць 
усе ба ко васць аб мер ка ван ня ак ту аль най праб ле мы.

УВА ГА
12 ве рас ня 2020 го да ка ля Мар' i -

най Гор кi ад бу дзец ца III Мiж на род-
ная на ву ко ва-тэх нiч ная кан фе рэн-
цыя «Без ра кет ная iн дуст ры я лi за цыя 
блiж ня га кос ма су: праб ле мы, iдэi, 
пра ек ты». Удзель нi кi з Бе ла ру сi, Ра-
сii, ЗША, Iн дыi, Аб' яд на ных Араб скiх 
Эмi ра таў, iн шых кра iн раскажуць пра 
вы нi кi сва iх на ву ко вых рас пра цо вак 
i па дзе ляц ца дум ка мi пра прак ты ку 
i тэн дэн цыi раз вiц ця без ра кет на га 
асва ен ня кос ма су.

У за да чы кан фе рэн цыi так са ма 
ўва хо дзiць вы ву чэн не пе ра да во га 
до све ду па фар мi ра ван нi гла баль-
на га эка ла гiч на га све та по гля ду i ра-
зу мен ня важ нас цi за ха ван ня жы вой 
пры ро ды на Зям лi.

Тэ мы кан фе рэн цыi — са цы яль ныя, 
эка на мiч ныя, пра ва выя ас пек ты рэа-
лi за цыi пра гра мы без ра кет най iн дуст-
ры я лi за цыi блiз ка га кос ма су, пра ек ты 
i вы нi кi прак тыч ных да сле да ван няў па 
ства рэн ні за мкну тых бiя сiс тэм, якiя 
змо гуць за бяс пе чыць кам форт ныя 
ўмо вы для жыц ця ў кас мiч ных да мах 
для лю дзей, што бу дуць аб слу гоў ваць 
но выя iн дуст рыi; iн жы нер ныя пы тан нi 
i рас пра цоў кi ў сфе ры без ра кет на га 
геа кас мiч на га транс пар ту; ал га рыт мы 
ар га нi за цыi вя лi кiх гру за- i па са жы ра-
па то каў на марш ру це Зям ля — ар бi та; 
спе цы фi ка вы ка рыс тан ня тэх на ла гiч-
ных, сы ра вiн ных, энер ге тыч ных i пра-
сто ра вых рэ сур саў блiз ка га i да лё ка га 
кос ма су i г. д.

На ву ко выя су пра цоў нi кi, прад стаў-
нi кi ўнi вер сi тэ таў, рас пра цоў шчы кi, iн-
жы не ры, сту дэн ты, лю дзi, за цi каў ле ныя 
ў iна ва цы ях, мо гуць пры няць удзел у 
ро лi гас цей i да ве дац ца з пер шых вус-
наў пра апош нiя да сле да ван нi i пра па-
но вы, якiя мо гуць быць вы ка ры ста ны 
пры асва ен нi кос ма су. Бу дзе ар га нi-
за ва на online-транс ля цыя, а так са ма 
пра ду гле джа ны жы вы ўдзел. Па больш 
дэ та лё вую iн фар ма цы ю звяр тай це-
ся на e-mail conf2020@ecospace.org. 
Мы ад кры ты для су пра цоў нiц тва i за-
пра ша ем усiх, ка го цi ка вяць вы шэй 
па зна ча ныя тэ мы, да лу чац ца да рабо-
ты кан фе рэн цыi. Раз мо ва пой дзе аб 
са мым гран ды ёз ным кас мiч ным пра-
ек це за ўсю гiс то рыю цы вi лi за цыi.

Са праў ды, у Мiн ску ства ра юц ца 
ўнi каль ныя, но выя для ўся го све ту 
тэх на ло гii.

Пуб лi ка цыю пад рых та ва лi 
Ула дзi мiр ХIЛЬ КЕ ВIЧ i Ве ра нi ка АР ЛОЎ СКАЯ.

УНП 193227458.

Ра кет ныя тэх на ло гii да сяг ну лi вяр шы нi сва ёй 
тэх нiч най дас ка на лас цi, пры гэ тым ра кет ная 
кас ма на ўты ка так i не ста ла шы ро ка дас туп-
най для агуль на га ўжы ван ня, вы ка ры стан ня ў 
на род най гас па дар цы пла не ты Зям ля. Мож на 
зра бiць вы сно ву, што ра ке та нось бi ты не па-
ды хо дзяць для асва ен ня кос ма су — за над та 
да ра гiя ў экс плу а та цыi i шкод ныя, пад крэс лiў 
Ана толь Эду ар да вiч. На спе ла не аб ход насць у 
раз гля дзе iн шых шля хоў.

КАС МIЧ НЫ ЛIФТ (КЛ) уяў ляе са бой звыш-
тры ва лы са ма ня су чы трос, якi па шы ра ец ца 
ўверх, даў жы нёй ка ля 100 000 км, ад ным кан-
цом за ма ца ва ны на па верх нi Зям лi, дру гiм — на 
геа ста цы я нар най ар бi це за про цi ва гу, у якас цi 
якой мо жа вы сту пiць кас мiч ная стан цыя або 
астэ ро iд. Гру зы на ар бi ту па ды мае пад' ём нiк. 
Пра ект пры ваб лi вае ад нос най пра ста той, ад нак 
праб ле мы кры юц ца ў дэ та лях.

Пры па бу до ве ма тэ ма тыч най ма дэ лi кас-
мiч на га лiф та ста но вяц ца вi да воч ны мi ва ган нi 
тро са з на рас тан нем амп лi туд у ча се, што пры-
во дзiць да раз гой дван ня кас мiч на га лiф та — 
не толь кi ад ру ху пад' ём нi ка, але i па ме ры па ве-
лi чэн ня ма сы гру зу. Яна мае верх нюю мя жу — 
яе па ве лi чэн не зруш вае цэнтр ма сы лiф та да 
Зям лi. У вы пад ку ка лi ад лег ласць па мiж цэнт-
ра мi мас Зям лi i лiф та ста не менш кры тыч на га 
зна чэн ня, лiфт упад зе на Зям лю.

Па коль кi хут касць ру ху лiф та не мо жа быць 
вы со кая, то на ват пры 100 м/с (360 км/г) па да-
рож жа ў адзiн бок зой ме больш за 11 су так, 
што рэз ка ска ра чае пры ваб насць та ко га ты пу 
геа кас мiч на га транс пар ту для пе ра во зак па-
са жы раў — за гэ ты тэр мiн ча ла век атры мае 
смя рот ную до зу ра ды я цыi. Па сут нас цi, КЛ з'яў-
ля ец ца ад на пут най чы гун кай вель мi нiз кай пра-
дук цый нас цi.

НА ДЗI МА НЫ ЛIФТ — для ад праў кi ў па лёт 
кас мiч ных ка раб лёў. Ве жа лiф та вы шы нёю 20 км 
(пры шы ры нi 230 м) скла да ец ца з ар мi ра ва ных 
на дзi ма ных сек цый з унут ра ным лiф там. Асноў-
ным пры зна чэн нем ве жы ста не за пуск кас мiч ных 
апа ра таў з яе верх няй част кi (ве жа тым са мым 
за мя няе пер шую сту пень ра ке та нось бi та, ска ра-

ча ю чы вы дат кi на тра цi-
ну), а так са ма для па сад кi 
i да за праў кi.

Асноў ны не да хоп на-
дзi ма на га лiф та за клю ча ец ца ў тым, што ён уяў-
ляе са бой ак тыў ную струк ту ру i та му па тра буе 
па ста ян най па да чы энер гii, iнакш кан струк цыя 
па ва лiц ца на Зям лю.

КАС МIЧ НАЯ ГАР МА ТА з'яў ля ец ца ме та дам 
за пус ку аб' ек та ў кас мiч ную пра сто ру з вы ка-
ры стан нем вя лi ка га «пiс та ле та» або гар мат най 
кан струк цыi. Гэ ты спо саб мае нi коль кi не леп-
шыя ха рак та рыс ты кi. Гi пер хут касць сна ра да 
(ка ля 10 км/с) пры пра хо джан нi шчыль ных сла ёў 
ат мас фе ры пры вя дзе да ўтва рэн ня ма гут ных 
удар ных хва ляў, знач ных страт энер гii i iн тэн-
сiў на га аб га ран ня сна ра да.

Пры вод зяц ца i iн шыя ар гу мен ты, i ро бiц ца вы-
сно ва: да дзе ны спо саб не па ды хо дзiць для ства-
рэн ня «кас мiч на га ча ла вец тва» — ар га нiзм лю-
дзей зу сiм не пры ста са ва ны да пе ра груз кi 500 g. 
Па шэ ра гу не менш важ кiх пры чын не па ды-
хо дзяць i iдэi ЗОР НА ГА ТРАМ ВАЯ (StarTram), 
ЭЛЕКТ РА МАГ НIТ НАЙ КА ТА ПУЛЬ ТЫ i iн шыя 
па доб ныя пра ек ты. Як пра вi ла, пра дук цый-
насць iх нiз кая. Той жа «Зор ны трам вай» абя цае 
ўдзель ны га да вы гру за а ба рот уся го 1,5 гра ма 
на кож на га зям ля нi на.

Што не iдзе нi ў якае па раў на нне з АГУЛЬ-
НА ПЛА НЕ ТАР НЫМ ТРАНС ПАРТ НЫМ СРОД-
КАМ — геа кас мiч ным транс парт ным комп-
лек сам шмат ра зо ва га вы ка ры стан ня для 
без ра кет на га асва ен ня блiз ка га кос ма су. АТС 
здоль ны за адзiн рэйс вы во дзiць на ар бi ту ка ля 
10 млн т гру заў i 10 млн ча ла век. За адзiн год 
АТС змо жа вы хо дзiць у кос мас да 100 ра зоў, 
пры ўдзель ных вы дат ках на да стаў ку ка рыс-
на га гру зу на ар бi ту менш за 1000 USD/т. Гэ-
та адзi на маг чы мы геа кас мiч ны транс парт з 
двух ба ко вым гру за па то кам, пад крэс лi ва юць 
аў та ры дак ла даў.

Па пры кла дзе МКС, 
ад нак знач на вы гад ней

Пад ра бяз на раз гле дзеў са цы яль на-па лi тыч-
ныя асно вы рэа лi за цыi пра гра мы SpaceWay 
Я. А. Пят роў. Вы лу чым з яго вы ступ лен ня толь кi 
ад ну праб ле му, але над звы чай важ ную, — фi-
нан са вую. Най больш iма вер най фор май ар га нi-

за цыi фi нан са ван ня i ажыц цяў лен ня ра бо ты над 
пра гра май SpaceWay на сён няш нi дзень ба чыц-
ца дзяр жаў на-пры ват нае парт нёр ства, лi чыць 
Я. Пят роў. Гэ ты ме ха нiзм ра ней з пос пе хам 
пры мя няў ся ў шэ ра гу буй ных мiж на род ных iнф-
ра струк тур ных i на ву ко вых пра ек таў, та кiх, на-
прык лад, як Еў ра ту нэль i Мiж на род ная кас мiч-
ная стан цыя (МКС). Апош няя з'яў ля ец ца са мым 
да ра гiм на сён няш нi дзень мiж на род ным на ву-
ко вым пра ек там: з мо ман ту за пус ку ў 1998 г. 
на збор ку i аб слу гоў ван не МКС вы дат ка ва на 
больш за 150 млрд USD. У пра ек це пры ма лi 
ўдзел сот нi кам па нiй, дзяр жаў ныя струк ту ры 
ЗША, Ра сii, Ка на ды, Япо нii, Iта лii, кра iн — 
чле наў еў ра пей ска га кас мiч на га агенц тва i 
Бра зi лii. На ту раль на, што коль касць удзель-
нi каў пра гра мы SpaceWay бу дзе не мен шай, а 
вы дат кi па вод ле па пя рэд нiх ацэ нак скла дуць 
ка ля $2,5 трлн USD. Ад нак з улi кам та го, што 
ўжо ў пер шы год экс плу а та цыi АТС эка на мiч ны 
эфект ад рэа лi за цыi пра гра мы мо жа склас цi 
1000 трлн USD, а ў да лей шым бу дзе ўзрас-
таць, пры цяг нен не да ўдзе лу ў пра гра ме мiж-
на род най су поль нас цi ўяў ля ец ца вы ка наль най 
за да чай.

Дзве ры ў кла доў кi кос ма су
Iн дуст ры я лi за цыя кос ма су — но вая эра 

ча ла ве ча га раз вiц ця i не аб ход ны крок для 
вы ра та ван ня бiя сфе ры Зям лi, сцвяр джае 
А. В. Ба ба ян i ро бiць эка на мiч нае аб грун та-
ван не сва ёй гi по тэ зы, зы хо дзя чы з та го, што 
адзi най не аб ме жа ва най кры нi цай рэ сур саў 
з'яў ля ец ца кос мас.

Эка но мi ка iн дуст ры яль на га кос ма су га ран-
та ва на i ма на поль на ва ло дае цэ лым шэ ра-
гам кан ку рэнт ных пе ра ваг. Гэ та зу сiм iн шая 
эка на мiч ная па ра дыг ма, якая не ве дае нi я кiх 
меж, та му АТС — шы ро ка ад кры тыя дзве ры 
ў кла доў кi кос ма су з не аб ме жа ва ны мi рэ сур-
са мi энер гii, сы ра вi ны i пра сто ры. Гэ тае функ-
цы я на ван не ў спе цы фiч ных тэх на ла гiч ных 
умо вах кас мiч на га ася род дзя прад вы зна чае 
прын цы по ва но вы i на па ра дак больш эфек-
тыў ны тэх на ла гiч ны ўклад га лiн ма тэ ры яль-
на га сек та ра.

Рух у кi рун ку iн дуст ры я лi за цыi кос ма су дык-
туе пас ля доў нае ства рэн не га лiн-драй ве раў, а 
ме на вi та: геа кас мiч ны транс парт (АТС), кас мiч-

ная со неч ная энер ге ты ка, зда бы ча ка рыс ных 
вы кап няў i iх пе ра пра цоў ка ў сы ра вi ну, i толь кi 
пас ля — раз вiц цё ас тат нiх га лiн. Асно ву ж энер-
ге ты кi iн дуст ры яль на га кос ма су мо гуць склас цi 
кас мiч ныя со неч ныя элект ра стан цыi.

Адзiн з са мых ка мер цый на 
пры ваб ных пра ек таў ча ла вец тва

Iна ва цый ныя бiз нес-ма дэ лi пры асва ен нi кос-
ма су бы лi ў цэнт ры ўва гi К. А. Ба ду лi на.

У апош нiя дзе ся цi год дзi тэм пы на ву ко ва-тэх-
нiч на га пра грэ су знач на па ско ры лi ся. У поў най 
ад па вед нас цi з кан цэп цы яй «Iн дуст рыя 4.0» 
у ця пе раш нi час iдзе раз вiц цё та кiх пра грам 
комп лек су «ЭкаС вет», як SkyWay i SpaceWay. 
Ства рэн не SpaceWay бу дзе спры яць вы ня сен-
ню ў блiз кi кос мас эка ла гiч на шкод най част кi 
тэх на сфе ры, па кi нуў шы бiя сфе ру пла не ты для 
зям но га жыц ця. Iна ва цый ная бiз нес-ма дэль да-
зво лiць SpaceWay стаць ад ным з са мых ка мер-
цый на пры ваб ных пра ек таў у гiс то рыi ча ла вец-
тва. Ар бi таль ная вы твор часць ад крые но выя 
маг чы мас цi ў ме та лур гii, со неч най энер ге ты цы, 
зда бы чы ка рыс ных вы кап няў.

Бiз нес-ма дэль SpaceWay за сна ва на на пе-
ра воз цы гру заў i па са жы раў у блiз кi кос мас i 
на зад, пры чым пла ну ец ца яе iн тэ гра цыя з гла-
баль най сет кай да рог SkyWay i Umach па ўсiм 
све це, уклю ча ю чы ўнут ры кан ты нен таль ныя i 
мiж кан ты нен таль ныя транс парт ныя комп лек-
сы. SpaceWay ары ен та ва на на да стаў ку гру заў 
i па са жы раў на ка ля зям ную ар бi ту па ца не ў 
10 000 ра зоў нi жэй у па раў на ннi з iс ну ю чай у 
кас мiч най iн дуст рыi, што мож на лi чыць пад мур-
кам ка мер цый най пры ваб нас цi пра ек та.

Па прын цы пе ўсе ба ко вас цi
Чы та чу цi ка ва бу дзе аца нiць шмат ба ко васць 

раз гле джан ня ўзня тай праб ле мы. Пра што га-
ва ры лi ас тат нiя ўдзель нi кi? А. П. Ка за ке вiч — 
пра прын цы пы i фор мы мiж на род на га су пра-
цоў нiц тва ў рэа лi за цыi пра гра мы SpaceWay. 
А. Э. Юнiц кi, Р. А. Шар шоў, А. А. Аба ку маў 
рас пра ца ва лi ма тэ ма тыч ную ма дэль АТС (раз-
гон ма ха вi коў, пра хо джан не ат мас фе ры, вы хад 
на ар бi ту).

Па гар та ем пе ра лiк тэм да лей. Д. В. Каз на-
чэ еў: «Асаб лi вас цi ме та даў кi ра ван ня пра ек-
та ван ня аб' ек та «Эка Кос ма Дом» на пла не це 
Зям ля». Н. У. Ера ха вец: «Прын цы пы па бу до-
вы зда ро ва га ася род дзя для жыц ця, дзей нас-
цi, раз вiц ця i ад па чын ку ча ла ве ка ва ўмо вах 
«Эка Кос ма До ма». Гру па аў та раў (А. Э. Юнiц кi, 
Е. А. Са лаў ё ва, Н. С. Зыль) раз гле дзе лi гле бу i яе 
мiк ра ар га нiз мы ў бiя сфе ры «Эка Кос ма До ма». 
Iн шыя га ва ры лi пра маг чы мыя кан струк тыў-
ныя ра шэн нi кас мiч на га жыл ля. Раз гля да лi ся 
так са ма сiс тэ мы пад тры ман ня ап ты маль ных 
клi ма тыч ных па ра мет раў у iм, асноў ныя кла сы 
рас лiн, пры год ных для вы рошч ван ня на ар бi-
це. Вя лi кую цi ка васць вы клi ка лi па ве дам лен нi 
пра функ цы я на ван не лi ней ных га ра доў як аль-
тэр на ты вы «ра зум ным га ра дам», ды i iн шыя. 
Дак ла ды ба зi ра ва лi ся на на ву ко вых i тэх нiч ных 
рас пра цоў ках i ма тэ ма тыч ных раз лi ках.
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