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Не па да лёк ад пі ра мід 

Гі зы ар хе о ла гі знай шлі 

граб ні цу, па бу да ва ную 

4000 га доў та му. Ма гі ла 

на ле жа ла жры цы, на-

блі жа най да фа ра о на з 

Пя тай ды нас тыі.

Не кро паль Гі зы — буй ны 

комп лекс па ха ван няў на тэ-

ры то рыі Мем фі са, ста лі цы 

Ста ра жыт на га Егіп та. Яго 

са мы мі вя до мы мі аб' ек та-

мі з'яў ля юц ца скульп ту ра 

сфінк са і пі ра мі ды — у тым 

лі ку зна ка мі тая пі ра мі да Хе-

оп са. Рас коп кі ў гэ тым ра ё-

не вя дуц ца на пра ця гу мно гіх 

га доў, і ня даў на ар хе о ла гі ад-

кры лі граб ні цу жры цы па іме-

ні Хет пет. Жра ца мі ў Ста ра-

жыт ным Егіп це ў асноў ным 

бы лі муж чы ны; жан чы ны 

маг лі пры служ ваць толь кі 
абра ным ба гам — у пры-
ват нас ці, ба гі ні пры га жос ці 
і ўрад лі вас ці Хат хор. Хет пет 
бы ла жры цай ме на ві та пры 
яе хра ме.

Па доб ны ста тус на блі жаў 

жан чы ну да сям'і фа ра о наў, 

і па ха валь ныя ры ту а лы ў яе 

го нар ад роз ні ва лі ся ад мыс-

ло вы мі ўша на ван ня мі. Глі-

ня на-цаг ля ныя сце ны граб-

ні цы па кры тыя ма ляў ні чы мі 
рос пі са мі. На не ка то рых 
кар ці нах на ма ля ва на са ма 
Хет пет, якая доб ра слаў ляе 
па ля ван не і ры бал ку ці ся-
дзіць за ста лом, поў ным 
да роў. На ін шых мож на ўба-
чыць лю дзей, якія зай ма юц-

ца топ кай ме та лу, вы ра бам 

ску ра ных рэ чаў або тан ца мі. 

Не звы чай ны мі з'яў ля юц ца 

ма люн кі, на якіх па ка за ны 

руч ныя мал пы: яны тан цу-

юць ці збі ра юць са да ві ну. 

Як тлу ма чаць ар хе о ла гі, гэ-

та толь кі дру гі па доб ны ма-

лю нак у све це: пер шы, які 

ад но сіц ца да XІІ ста год дзя, 

быў зной дзе ны ў ра ё не па-

се лі шча Са ка ра за 30 км на 

поў дзень ад Ка і ра.

Хет пет жы ла 4400 га доў 

та му, пад час кі ра ван ня Пя тай 

ды нас тыі фа ра о наў. Гэ ты пе-

ры яд у гіс то рыі Егіп та лі чыц ца 

ад ным з са мых знач ных: та-

ды, на прык лад, з'я ві лі ся Тэкс-

ты пі ра мід, куль ты Асі ры са і 

Ра ста лі на бі раць сі лу, а па 

ўсёй кра і не бы ло па бу да ва-

на мност ва пі ра мід і па ла цаў. 

Ад нак му мія жан чы ны да гэ-

та га ча су не зной дзе ная: ар-

хе о ла гі не вы клю ча юць, што 

ў яе го нар бы ло па бу да ва на 

не каль кі па ха валь ных комп-

лек саў і га лоў ны мо жа зна-

хо дзіц ца ў за ход няй част цы 

не кро па ля Гі зы.

Шмат за га раць на сон цы зу сім не ка рыс на, та му, каб 

збе раг чы лю дзей ад не га тыў ных на ступ стваў за га ру, 

ство ра на мност ва роз ных вы на хо дак. Але ні адзін з 

крэ маў або па ра со наў не мо жа свое ча со ва па пя рэдж-

ваць ча ла ве ка аб тым, што яму час іс ці ў цень.

Та му кам па нія LogіcІnk ства ры ла спе цы яль ныя на цель ныя 

пе ра вод ныя на клей кі, якія па ве дам ля юць ка рыс таль ні ку гэ-

тую ка рыс ную ін фар ма цыю. На клей кі ў вы гля дзе двух ко лаў 

ці па ло сак не змы ва юц ца ва дой, а яшчэ на іх мож на на но сіць 

сон ца ахоў ны крэм. На не се ная на це ла ча со вая та ту мя няе пад 

со неч ны мі пра мя ня мі свой ко лер і ста но віц ца фі я ле та вай. Чым 

яр чэй шае ад цен не, тым больш ін тэн сіў нае вы пра мень ван не 

ўздзей ні чае на ску ру.

Дру гая па лос ка або круг скла да ец ца з трох час так, якія 

так са ма па чар зе мя ня юць свой ко лер. Як толь кі ўсе тры 

сег мен ты ў вы ні ку ўздзе ян ня ўльтра фі я ле ту ста но вяц ца яр ка-

ру жо вы мі, ча ла ве ку час пе ра стаць за га раць — сваю нор му 

за га ру ён ужо на сён ня атры маў. Па вы ша ныя дозы ўль тра-

фі я ле ту па вя ліч ваюць ры зы ку раз віц ця зла я кас ных пух лін і 

спры яюць з'яў лен ню мар шчын, гэ та даў но вя до ма, та му та кія 

ча со выя смарт-та ту змо гуць да па маг чы лю дзям са свет лай 

ску рай бяс печ на пра во дзіць час на сон цы. 

Як бы аку рат на ўла даль нік ні ка рыс таў ся сва ім смарт-

фо нам, на яго эк ра не з ча сам не па збеж на ўтва ра юц ца 

ско лы і дра пі ны. Не ра туе і на яў насць ахоў на га шкла, 

плён кі і спе цпа крыц цяў. На ват устой лі выя Gorіlla Glass 

і сап фі ра вае шкло ад Apple ра на ці поз на пры хо дзяць 

у не пры дат насць. Але ўсё мо жа змя ніць шкло са штуч-

на га ал ма за, да вы пра ба ван ня яко га ўжо пры сту пі ла 

аме ры кан ская кам па нія Akhan Semіconductor.

Но вае шкло атры ма ла наз ву Mіrage Dіamond Glass, і яно 

тэс ці ру ец ца ў ла ба ра то ры ях кам па ніі ў ад ной з ма дэ ляў смарт-

фо на ўжо за раз. У яго асно ве ля жыць асаб лі вая струк ту ра са 

штуч ных ал ма заў, якая ў пра цэ се вы твор час ці фар мі ру ец ца 

вы пад ко вым чы нам. Гэ та пе ра шка джае ства рэн ню глы бо кіх 

рас ко лін і па шко джан ню ма тэ ры я лаў пад са мім па крыц цём. 

Як за явіў кі раў нік Akhan Semіconductor Адам Хан, «но вае шкло 

мо жа вы ка рыс тоў вац ца як са ма стой на, так і ў спа лу чэн ні з 

ін шы мі ты па мі па крыц ця. Ця пер но вая тэх на ло гія пра хо дзіць 

ак тыў ную фа зу вы пра ба ван няў, у якой удзель ні ча юць мно гія 

буй ныя вы твор цы ма біль най элект ро ні кі. Мы пра во дзім стрэс-

тэс ты для та го, каб пе ра ка нац ца ў тры ва лас ці ал маз на га шкла 

і вы свет ліць, што яно доб ра пра во дзіць элект рыч ныя ім пуль сы 

і не за мі нае рас па зна ваць до ты кі». Mіrage Dіamond Glass мо жа 

быць вы ка ры ста на на лю бой пры ла дзе, але ў пер шую чар гу яно 

з'я віц ца на смарт фо не, рэ ліз яко га за пла на ва ны на 2019 год



Гіс то рыяГіс то рыя  

Дай джэстДай джэст  

Не фер ці ці ці прос та 
«юная лэ дзі»?

Ад на з са мых ха рак тэр ных егі пец кіх му мій 

атры ма ла твар: на ву коў цы ад на ві лі аб ліч-

ча ма ла дой жан чы ны, якая маг ла быць 

ма ці фа ра о на Ту тан ха мо на.

У 1898 го дзе ў да лі не Ца роў бы ла зной дзе-
на му мія, за не се ная ў рэ естр пад імем KV35YL 
(«YL» — ад англ. Younger Lady — «юная лэ-
дзі»; пер шыя лі та ры і ліч бы — па рад ка вы ну мар граб ні цы). 
Доў гі час спе цы я ліс ты спра ба ва лі ўста ля ваць яе асо бу. 
У 2001—2003 га дах егіп то ла гі знай шлі шэ раг ус кос ных пры-
кмет, якія па цвяр джа лі цар скае па хо джан не му міі. Та ды ж 
бы ла зроб ле ная пер шая рэ кан струк цыя яе пры жыц цё ва га 
аб ліч ча, у вы ні ку ча го вы яві ла ся па да бен ства з су свет-

на вя до май Не фер ці ці (яе знеш насць вя до мая дзя ку ю чы 

бюс ту, зной дзе на му ў 1912 го дзе). Ад нак мно гія на ву коў цы 

не па га дзі лі ся з гэ ты мі вы сно ва мі, а пра ве дзе ны ў да лей-

шым ана ліз ДНК кан чат ко ва аб верг гі по тэ зу аб 

ца ры цы.

«Юная лэ дзі» бы ла ідэн ты фі ка ва ная як ма ці Ту-

тан ха мо на. Па вод ле не ка то рых зда гад ак, яна так-

са ма бы ла і сяст рой фа ра о на Эх на то на, але гэ та 

да ка заць не атрым лі ва ец ца: з-за па ста ян ных род-

нас ных скры жа ван няў, пры ня тых у той час, уста ля-

ваць вы раз ныя ге не тыч ныя лі ніі вель мі скла да на.

Гіс то рыя гэ тай жан чы ны пра цяг вае зай маць 

на ву коў цаў, і ня даў на да след чык Эй дэн До дсан 

з Брыс таль ска га ўні вер сі тэ та атры маў да звол 

на да лей шыя да сле да ван ні му міі. Спе цы я ліс ты 

пра вя лі трох мер нае ска ні ра ван не і скла лі ліч ба вую кар ту 

тва ру. Для трох мер най рэ кан струк цыі бы ла за про ша ная 

Элі за бэт Дэй ніс — па леа мас так, якая ўжо пра ца ва ла над 

уз наў лен нем тва раў ста ра жыт ных лю дзей, у тым лі ку са-

мо га Ту тан ха мо на. Па вы ні ках яе пра цы вы свет лі ла ся, што 

«Юная лэ дзі» ўсё ж вель мі па доб ная да Не фер ці ці. На асно-

ве гэ та га не ка то рыя на ву коў цы зноў за яві лі, што KV35YL і 

з'яў ля ец ца зна ка мі тай ца ры цай, але з улі кам ас тат ніх гіс-

та рыч ных да ных гэ та так і за ста ец ца гі по тэ зай.

У ЕГІП ЦЕ ЗНАЙ ШЛІ ГРАБ НІ ЦУ У ЕГІП ЦЕ ЗНАЙ ШЛІ ГРАБ НІ ЦУ 
ВЫ СА КА РОД НАЙ ЖРЫ ЦЫВЫ СА КА РОД НАЙ ЖРЫ ЦЫ

Да сле да ван не, апуб лі ка-

ва нае на пар та ле Аме ры кан-

скай псі ха ла гіч най аса цы я-

цыі, па ка за ла, што з міль ё на 

пад лет каў, апы та ных у ЗША, 

са мыя не шчас лі выя пра во-

дзяць шмат ча су ка ля эк ра-

наў. З усіх апы та ных пад лет-

каў тыя, хто пры знаў ся, што 

пра во дзіць больш за пяць 

га дзін што дзень у сва іх тэ ле-

фо нах, у ін тэр нэ це, гу ля ю чы 

ў ві дэа-гуль ні, або хто прос та 

гля дзіць тэ ле ві зар, у асноў-

ным ака за лі ся не шчас лі вы-

мі. Та кое да сле да ван не пра-

во дзіц ца што год з 1991 го да і 

ахоп лі вае вы ключ на на ву чэн-

цаў ад вось мых да два нац ца-

тых кла саў у аме ры кан скай 

школь най сіс тэ ме.

У ар ты ку ле для пар та ла 

Quartz ад на з вя ду чых аў та-

раў да сле да ван ня і пра фе-

сар псі ха ло гіі Дзяр жаў на-

га ўні вер сі тэ та Сан-Ды е га 

Джын Твен гэ пі ша: «Кож ны 

год пад лет каў пы та юц ца 

не толь кі пра тое, як яны 

пра вод зяць час, але і пра 

тое, ці шчас лі выя яны. Мы 

вы яві лі, што пад лет кі, якія 

пра вод зяць больш ча су, 

су стра ка ю чы ся з сяб ра мі, 

зай ма юц ца спор там, на-

вед ва юць рэ лі гій ныя ме-

ра пры ем ствы, чы та юць ці 

на ват прос та вы кон ва юць 

школь ныя хат нія за дан-

ні, ад чу ва юць ся бе больш 

шчас лі вы мі. У той жа час 

пад лет кі, якія пра вод зяць 

больш ча су ў ін тэр нэ це, 

у са цы яль ных сет ках, у 

кам п'ю тар ных гуль нях, 

ма юць зно сі ны з сяб ра мі 

праз sms ці ві дэа-ча ты або 

прос та гля дзяць тэ ле ві зар, 

менш шчас лі выя».

Уліч ва ю чы, што та кое да-

сле да ван не пра во дзіц ца ўжо 

на пра ця гу 30 га доў, на ву-

коў цы за ўва жы лі не ча ка нае 

зні жэн не ўзроў ню шчас ця 

пад лет каў у ра ё не 2012 го-

да — як раз у той час, ка лі 

смарт фо ны ста лі да ступ ныя 

ўсім. На дум ку Твен гэ, вы ка-

ры стан не ін тэр нэ ту ўзрас ло 

ўдвая ў пе ры яд з 2006 па 2016 

год і 82 % на ву чэн цаў ста рэй-

шых кла саў сён ня вы ка рыс-

тоў ва юць са цы яль ныя сет кі 

кож ны дзень. Ра зам з па ні-

жэн нем узроў ню шчас ця пры-

хо дзяць і больш не бяс печ ныя 

праб ле мы: дэ прэ сія, ніз кая 

са ма ацэн ка, пры чы нен не са-

бе шко ды і, на рэш це, су іцыд. 

Псі ха ла гіч ны мі нус вы ка ры-

стан ня эк ра наў не з'яў ля ец-

ца ней кай уні каль най асаб лі-

вас цю пад лет каў, па коль кі да-

сле да ван ні, апуб лі ка ва ныя на 

сай тах На цы я наль на га цэнт ра 

бія тэх на ла гіч най ін фар ма цыі і 

вы да вец кай кам па ніі SAGE, 

па ка за лі, што ад гэ та га па ку-

ту юць і да рос лыя.

Твен гэ ад зна чае: «Та кая ж 

тэн дэн цыя іс нуе і ў да рос-

лых: я і мой су аў тар ра ней 

ужо вы яві лі, што лю дзі ва 

ўзрос це за 30 менш шчас лі-

выя, чым яны бы лі 15 га доў 

та му, і зай ма юц ца сек сам 

ра дзей. Для та ко га раз віц ця 

па дзей мо жа быць мност-

ва пры чын, але да рос лыя 

так са ма пра во дзяць больш 

ча су ка ля эк ра наў, чым ра-

ней. Гэ та мо жа аб мя жоў-

ваць і аб мя жоў вае час, 

які пра во дзіц ца з жы вы мі 

людзь мі аса біс та, у тым лі ку 

і з сек су аль ны мі парт нё-

ра мі. Вы нік — менш сек су 

і менш шчас ця».

Мож на вы ра шыць, што ка-

лі б мы зу сім пе ра ста лі ка рыс-

тац ца га джэ та мі і са цы яль ны-

мі сет ка мі, то ад ра зу ста лі б 

на шмат больш шчас лі вы мі, 

так? Ці ка ва, але да след чы-

кі вы яві лі, што пад лет кі, якія 

зу сім не пра вод зяць час у 

ін тэр нэ це і не ка рыс та юц ца 

га джэ та мі, бы лі ўсё ж кры ху 

больш ня шчас ны мі за тых, хто 

пра во дзіць ан лайн зу сім не вя-

лі кую коль касць ча су (менш 

за га дзі ну ў дзень). Ві да воч-

на, сён ня цал кам вы ка ра ніць 

элект рон ныя пры ста са ван ні 

з на ша га жыц ця прак тыч на 

не маг чы ма, але аб ме жа ван-

не вы ка ры стан ня, маг чы ма, 

мо жа да па маг чы пад няць 

наш уз ро вень за да валь нен-

ня жыц цём ці, прос та ка жу чы, 

шчас ця



СМАРТ ФО НАМ СМАРТ ФО НАМ 
ЗРО БЯЦЬ ЗРО БЯЦЬ 
АЛ МАЗ НЫЯ АЛ МАЗ НЫЯ 
ЭК РАНЫЭК РАНЫ

Да сле да ван ніДа сле да ван ні  

МЕНШ БЫ ВАЙ У ІН ТЭР НЭ ЦЕ...
Што ро біць ча ла ве ка ня шчас ным

НуНу    і ну! і ну!

Дар він, ты памыляешся
Лю дзі пай шлі ад кра ка дзі ла?

Аме ры кан скія да след чы кі ў Паў ноч на-За ход нім уні-

вер сі тэ це ўсу мні лі ся ў тэ о рыі Дар ві на, якая ад маў ляе 

бос кае па хо джан не ча ла ве ка і ўся го жы во га.

Аме ры кан скія на ву коў цы прый шлі да вы сно вы, што іс ну ю чая 

тэ о рыя па хо джан ня ча ла ве ка ў ко ра ні ня пра віль ная. Сён ня на-

ву ко вая су поль насць пра цяг вае лі чыць, што прод ка мі лю дзей 

бы лі мал пы. Гру па аме ры кан скіх да след чы каў з Паў ноч на-За-

ход ня га ўні вер сі тэ та вы лу чы ла но вую гі по тэ зу аб пра цэ се эва-

лю цыі, па вод ле якой ча ла век мог пай сці ад кра ка дзі ла па доб ных 

рэп ты лій, якія за ся ля лі на шу пла не ту 400 млн га доў та му. Да ныя 

да сле да ван ня бы лі апуб лі ка ва ныя на сай це ўні вер сі тэ та.

Пра вёў шы да сле да ван ні вы кап няў рэшт каў жы вёл та го ча су, 

ней ра фі зік пра фе сар Ма кі вер і бі ё лаг-эва лю цы я ніст пра фе сар 

Ларс Шмітц прый шлі да вы сно вы, што ры бу вы веў на су шу 

перш за ўсё зрок. Так на ву коў цы вы свет лі лі, што ме на ві та 

эва лю цыя ор га наў зро ку пас ля пры вя ла да раз віц ця ў ва да-

плаў ных ка неч нас цяў. Па доб ныя зме ны ў ар га ніз мах жы вёл, на 

дум ку на ву коў цаў, бы лі вы клі ка ныя тым, што жы вё лы ба чы лі ў 

су ха пут ных на ся ко мых, якія за ся ля лі пла не ту ў той час, больш 

лёг кую зда бы чу. Раз віц цё ор га наў зро ку, у сваю чар гу, пры вя ло 

да па ве лі чэн ня моз га ў ран ніх на зем ных па зва ноч ных жы вёл, ад 

якіх у да лей шым пай шлі лю дзі. Вер сія як мі ні мум не звы чай ная, 

але да лей па куль да след чы кі не прад ста ві лі до ка заў і пры кла-

даў раз віц ця і аб грун та ван ня сва ёй тэ о рыі.

ТА ТУ ТА ТУ 
ПА КЛА ПО ЦЯЦ ЦА ПА КЛА ПО ЦЯЦ ЦА 
ПРА СКУ РУПРА СКУ РУ

Амаль усім лю дзям па да ба ец ца ду маць, што яны 

ўні каль ныя і іх праб ле мы вы ключ на ін ды ві ду аль-

ныя. Зрэш ты, бы вае і та кое, ад нак да во лі рэд ка. 

А вось но вае да сле да ван не вы яві ла, што мно гія лю-

дзі час ця ком ня шчас ныя па ад ной і той жа пры чы не. 

Гэ та ад бы ва ец ца не з-за пра цы, не да хо пу гро шай 

або ру ці ны, прычына мо жа быць так са ма ў тым, 

што вы пра цяг ва е це чы таць гэ ты ар ты кул ме на ві та 

ў ін тэр нэ це.

Матэрыялы падрыхтаваў 

Іван КУПАРВАС.


