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Хто ад біў нос 
у Сфінк са?

На за ход нім бе ра зе ра кі Ні ла, што ў Гі зе, зна-
хо дзіц ца, ве ра год на, са мая ста ра жыт ная і вя-
до мая скульп ту ра на на шай пла не це — Вя лі кі 
Сфінкс (сфінкс — у пе ра кла дзе з грэ час кай 
мо вы — «ду шы цель»). Уяў ляе яна з ся бе по-
стаць ільва, які ля жыць на пяс ку і яко му на да-
дзе ны не ка то рыя ры сы па да бен ства з фа ра о-
нам Хеф рэ нам. Па ін шай вер сіі, гэ та іс то та са 
ста ра жыт най мі фа ло гіі — з га ла вой жан чы ны, 
кры ла мі птуш кі і це лам ільва. Вы шы ня ста туі — 
20 мет раў, а даў жы ня — 73 мет ры. Шмат лі кія 
ту рыс ты з уся го све ту з'яз джа юц ца па гля дзець 
на сфінк са. Як мно гія, пэў на, за ўва жы лі, Вя лі кі 
Сфінкс ля егі пец кіх пі ра мід — бяз но сы. Ку ды 
ён, той нос, пад зеў ся? А вось гэ та га ні хто не 
ве дае. Ця гам не каль кіх ста год дзяў у тым, што 
нос сфінк са быў на ўмыс на ад бі ты, аб ві на вач-
ва лі роз ныя ар міі і асоб ных асоб — бры тан цаў, 
нем цаў, ара баў.

Ад на з пры го жых ле генд, на прык лад, ус клад вае ві ну 
за на ня сен не Сфінк су шко ды на На па ле о на — ні бы та 
нос быў ад бі ты гар мат ным стрэ лам фран цуз скай ар міі 
пад час біт вы з тур ка мі ў кан цы XVIII ста год дзя (паз ней 
у гэ тай дзіў най гіс то рыі ста лі фі гу ра ваць бры тан цы і 
ара бы або, як іх яшчэ на зы ва юць, ма ме лю кі). Зрэш ты, 
амаль ні вод нае з гэ тых аб ві на вач ван няў не мае да ку-
мен таль ных па цвяр джэн няў.

Але бры тан ская і гер ман ская ар міі, якія па бы ва лі 
ў Егіп це пад час абедз вюх су свет ных вой наў, у ад ла-
ман ні но су гі ганц кай ста туі дак лад на не ві на ва тыя: 
за ха ва лі ся фа та гра фіі бяз но са га Сфінк са, да та ва ныя 
1886 го дам.

Што ж ты чыц ца На па ле о на, то яго ны ўдзел у ван-
да ліз ме аб вяр га юць за ма лёў кі з бяз но сым Сфінк сам, 
зроб ле ныя еў ра пей скі мі па да рож ні ка мі ў 1737 го дзе — 
за 32 га ды да на ра джэн ня бу ду ча га фран цуз ска га ім пе-
ра та ра. Ка лі двац ца ці дзе вя ці га до вы ге не рал ўпер шы ню 
па клаў во ка на ста ра жыт ную ста тую, но са ў яе не бы ло, 
хут чэй за ўсё, ужо сот ні га доў. Па ход На па ле о на ў Егі-
пет меў мэ тай па ру шыць бры тан скія су вя зі з Ін ды яй. 
Фран цуз ская ар мія пра вя ла ў гэ тай кра і не дзве буй ныя 
біт вы: біт ву ка ля Пі ра мід (якая, да рэ чы, ад бы ва ла ся 
зу сім не ка ля Пі ра мід) і біт ву пры Ні ле (якая, як мож на 
зда га дац ца, так са ма не ме ла да Ні ла ні я ка га да чы нен-
ня). Ра зам з 55-ты сяч ным вой скам На па ле он пры вёў 
155 гра ма дзян скіх спе цы я ліс таў — так зва ных savants 
(на ву коў цы, або буй ныя спе цы я ліс ты ў пэў най га лі не). 
Гэ та бы ла пер шая пра фе сій ная ар хеа ла гіч ная экс пе-
ды цыя ў Егі пет. Ка лі Нэль сан па та піў на па ле о наў скі 
флот, ім пе ра тар вяр нуў ся ў Фран цыю, кі нуў шы і вой ска, 
і «на ву коў цаў», якія пра цяг ва лі пра ца ваць без свай го 
кі раў ні ка. У вы ні ку з'я ві ла ся на ву ко вая пра ца пад наз-
вай «Апі сан не Егіп та» — пер шае дак лад нае апі сан не 
кра і ны, якое дай шло да Еў ро пы... Зрэш ты, ня гле дзя чы 
на ўсе гэ тыя фак ты, егі пец кія эк скур са во ды да гэ туль 
рас па вя да юць шмат лі кім на тоў пам ту рыс таў аб тым, 
што нос у Сфінк са скраў На па ле он і пе ра пра віў у па-
рыж скі Луўр.

На са мрэч адзі ным, пра ка го мож на больш-менш 
упэў не на ска заць, што ён са праў ды на нёс Сфінк су 
шко ду, быў су фій скі фа на тык Му ха мед Са ім аль-Дах 
(іс лам, на га да ем, за ба ра няе па кла нен не іда лам і не 
да зва ляе ра біць вы явы ча ла ве чых тва раў). Як за пэў-
ні вае вя до мы ка ір скі гіс то рык аль-Мак ры зі — і мно гія 
ін шыя на ву коў цы пад трым лі ва юць гэ ту вер сію, — у 
XIV ста год дзі фа на тык зга да на га іс лам ска га кі рун ку 
ўба чыў, як егіп ця не пры но сяць скульп ту ры да ры ў на-
дзеі на доб ры ўра джай. Яму гэ та не спа да ба ла ся, ён 
раз зла ваў ся і ад ла маў нос у іда ла. Учы нак Му ха ме да 
мяс цо выя жы ха ры аца ні лі ад па вед на — яго з бі лі да 
смер ці ў 1378 го дзе.

Яшчэ ад на праў да па доб ная пры чы на ад сут нас ці ў 
сфінк са та ко га важ на га ор га на — гэ та не каль кі ты сяч 
га доў (па роз ных звест ках, ад 3000 да 5-6) жорст ка га 
ўздзе ян ня вет ру і на двор'я на мяк кі вап няк. У пры ват-
нас ці, пра фе сар геа ло гіі з Бо ста на, Ро берт Шых, мяр-
куе, што но су ў Сфінк са не ста ла з пры чы ны вод най 
эро зіі, і за пэў ні вае, што пра гэ та так са ма свед чаць 
га ры зан таль ныя ра зо ры, якія апя рэз ва юць ста тую па 
пе ры мет ры.

...Да рэ чы, згуб ле ную част ку ка ла саль най скульп тур-
най по ста ці не ад на ра зо ва спра ба ва лі ад на віць. Пры да-
па мо зе су час ных кам п'ю тар ных тэх на ло гій на ву коў цы з 
роз ных кра ін све ту спра ба ва лі зма дэ ля ваць пер ша па-
чат ко вы вы гляд Сфінк са — і ўсе, за ўва жым, атры ма лі 
не па доб ныя вы ні кі. Ад ны сцвяр джа юць, што про філь 
ста туі быў спрад веч на егі пец кім, дру гія зна хо дзяць у 
тва ры Сфінк са ман га ло ід ныя ры сы, а трэ ція, на огул, 
пе ра ка на ныя, што аб ліч ча ста туі ра бі лі з ча ла ве ка нег-
ро ід на га ты пу! Іс ці на, ма быць, не дзе па сярэ дзі не?

Дождж з па ву коў, біт ва 
кі бар гаў, гам бур гер 
з сюр пры зам 
і па зног ці даў жы нёй 
з трох па вяр хо вы 
дом — ад дзел на ву кі 
вя до ма га ра сій ска га 
ін тэр нэт-вы дан ня 
рас па вёў пра са мыя 
па цеш ныя і кур' ёз ныя 
на ву ко выя да сле да ван ні 
і да сяг нен ні 
мі ну ла га го да.

«КРЫ ВА ВЫ» 
ДОЖДЖ

Уво сень 2015-га жы ха ры не-
каль кіх вё сак у ра ё не го ра да 
Са мо ра на паў ноч ным за ха дзе 
Іс па ніі не на жарт пе ра па ло ха лі-
ся, уба чыў шы, што ва да ў фан-
та нах афар ба ва ла ся ў кры ва ва-
чыр во ны ко лер. Паз ней вы свет-
лі ла ся, што ў гэ тым ві на ва ты не 
се рый ны за бой ца, а бяс крыўд-
ныя мік ра ска піч ныя во да рас ці 
Haematococcus pluvіalіs.

Яны жы вуць у прэс най ва дзе 
і мо гуць трап ляць у ва да ёмы 
з даж джа мі. Haematococcus 
pluvіalіs не та кія не звы чай ныя 
ў ін шых кра і нах — час цей за ўсё 
«кры ва выя» даж джы пра лі ва-
юц ца на поў на чы Аме ры кі ці Ат-
лан тыч ным уз бя рэж жы Еў ро пы, 
хоць рэ гіст ра ва лі ся і ў Тэх асе ў 
2011 го дзе. Ад нак гэ та пер шы 
вы па дак з'яў лен ня такога ві ду 
во да рас цяў на паў ноч ным за ха-
дзе Іс па ніі. Мяс цо вым бі ё ла гам 
яшчэ трэ ба бу дзе вы зна чыць, 
ад куль іх пры нёс дождж.

БІТ ВА ТЫ ТА НАЎ

На ві на для гі каў: ро бат, які 
скан стру я ва ла бо стан ская кам-
па ні яй MegaBots, вы клі каў на 
ду эль свай го га лоў на га кан-
ку рэн та з Suіdobashі Heaby 
Іndustrіes. Абедз ве кам па ніі 
вы раб ля юць ро ба таў, якія кі-
ру юц ца людзь мі з унут ра най 
ка бі ны.

Ду э лянт з Аме ры кі па доб-
ны на ге ро яў з дзі ця ча га се-
ры я ла «Паў эр Рэй нджэрс». У 
якас ці зброі пра ціў ні кі вы бра лі 
хут ка стрэль ныя гар ма ты. Сі-
лы аказаліся кры ху ня роў ныя: 
ка лі Megabot Mark ІІ больш за 
4,5 мет ра ў вы шы ню, то япо нец 
Kuratas менш за 4 мет ры. Ва-
га аме ры кан ца скла дае амаль 
5,5 то ны, што на паў та ры то ны 
больш за ма су «бай ца» з Кра-
і ны Узы хо дзя ча га Сон ца. І хай 
пе ра мо жа най мац ней шы!

БРУД НАЯ СПРА ВА
Як доў га вы мо жа це абы-

хо дзіц ца без ду ша? Два дні? 
Тры? Увесь ты дзень? Ін жы-
нер-хі мік з Бо ста на ня даў на 
за явіў, што ён спе цы яль на не 
пры мае душ вось ужо 12 га-
доў. Каб даў жэй за хоў ваць 
зда роўе, ён ра іць усім браць 
з яго прык лад. На дум ку аме-
ры кан ца, вод ныя пра цэ ду ры 
па збаў ля юць ску ру ка рыс ных 
бак тэ рый, якія ад пуж ва юць 
ін фек цыю не пры ем ным па-
хам. На зі ра ю чы за ўлас ным 
це лам, хі мік па ра лель на зай-
ма ец ца рас пра цоў кай спрэю 
з вы со кім утры ман нем бак тэ-
рый, здоль ным пад трым лі ваць 
на ту раль ны ба ланс на ват без 
што дзён на га ду ша.

КУ ДЫ БЕГ ЧЫ 
АД ЗОМ БІ

У ады хо дзя чым го дзе аме ры-
кан цы сур' ёз на за да лі ся пы тан-
нем: ку ды ад сту паць у вы пад ку 
зом бі-апа ка ліп сі су? Да след чы кі 
з Кар нель ска га ўні вер сі тэ та ў 
Іта цы, Нью-Ёрк, вы ра шы лі доў-
га не губ ляц ца ў зда гад ках і на-
ла дзі лі поў на маш таб нае кам-
п'ю тар нае ма дэ ля ван не. Яны 
вы зна ча лі марш рут у Злу ча ных 
Шта тах, па якім бу дуць ру хац-
ца зом бі ў вы пад ку на па дзен ня. 
На ву коў цы ра яць: ад су се дзяў, 
пе ра ўтво ра ных у па жад лі вых 
мон страў, лепш за ўсё бег чы 
ў кі рун ку Ска ліс тых гор. І ні ў 
якім ра зе нель га за ста вац ца ў 
го ра дзе! Трэ ба на за па шваць 
ту шон ку, за пал кі, спам па ваць 
ўсе се зо ны The Walkіng Dead 
(каб не бы ло сум на), і вы са-
праў ды вы ра ту е це ся!

ТРОХ ПА ВЯР ХО ВЫ 
ДОМ НА РУ КАХ
Кам па нію хлоп цу, які не 

мыў ся апош нія 12 га доў, мо жа 
склас ці 78-га до вы ін ды ец, які 
не стрыг на ле вай ру цэ па зног-
ці з 1952 го да. Шрыд хар Чы лал 
тра піў у Кні гу рэ кор даў Гі не са 
дзя ку ю чы сва ім па зног цям, па-
мер якіх ва га ец ца ад паў та ра 
да двух мет раў, а агуль ная іх 
даў жы ня — ка ля дзе вя ці мет-
раў, трох па вяр хо вы дом, уя ві це 
на хві лін ку. Рэ кард смен вы му-
ша ны пры знаць, што яго доў гія 
па зног ці аб ця жар ва юць вы ка-
нан не на ват са мых эле мен тар-
ных бы та вых спраў: спа кой на 
па спаць усю ноч — гэ та ўжо 
подз віг. Сён ня ў 78-га до ва га 
ін дый ца ёсць афі цый нае пры-
знан не за слуг — ме даль. Толь кі 
вы хва ляц ца ёю пе рад сяб ра мі, 
тры ма ю чы яго ў ру ках, не вель-
мі зруч на.

СА ЛІ ЦЁР-ЗА БОЙ ЦА
У жы ха ра Ка лум біі, які па-

ку та ваў ад ВІЧ-ін фек цыі з 2006 
го да, па ча ла раз ві вац ца зла я-
кас ная пух лі на ў лёг кіх. Ура чы 
пра вя лі дэ та лё вы ана ліз кле так 
на ват во раў, пры чым у хо дзе ра-
бо ты вы свет лі ла ся, што па мер 
кле так не ад па вя даў па ме ру 
кле так, ха рак тэр ных для ча ла-
ве чых пух лін (як зла я кас ных, так 
і даб ра якас ных): дыя метр яд раў 
кле так пух лін і аб' ём цы тап лаз-
мы аль бо пе ра вы ша лі «ча ла ве-

чыя» па ме ры, аль бо бы лі менш 
за стан дарт ныя. Ге не тыч ны ана-
ліз кле так пух лі ны па ка заў, што 
яны са праў ды на ле жа лі зла я кас-
ным ра ка вым утва рэн ням, ад нак 
іх «гас па да ром» быў не ар га нізм 
ка лум бій ца, а сту жач ны чар вяк 
ві ду Hymenolepіs nana — кар лі-
ка вы цэ пень, які жыў у кі шэч ні ку 
муж чы ны.

На дум ку аў та раў да сле да-
ван ня, вы яў ле ныя ў ар га ніз ме 
ка лум бій ца клет кі «зла я кас най 
пух лі ны» — гэ та «аб луд ныя» лі-
чын кі чар вя коў, якія тра пі лі з кі-
шэч ні ка ў лім фа тыч ныя вуз лы. 
Та кая сі ту а цыя змаг ла ад быц ца 
з-за та го, што ар га нізм па цы-
ен та быў аслаб ле ны ві ру сам 
іму на дэ фі цы ту ча ла ве ка, інакш 
бы ён змог спра віц ца з ата кай 
чу жа род ных кле так.

КА ЛЮЧ КІ 
КАШ ТА ВА ЛІ 

ЖЫЦ ЦЯ
У чэр ве ні змяя з за па вед ні-

ка на во зе ры Эланд у пра він цыі 
Ква зу лу-На тал, ПАР, вы ра шы ла 
па абе даць, і гэ тае ра шэн не каш-
та ва ла бед най рэп ты ліі жыц ця.

Ту рыст, які ехаў на ве ла сі-
пе дзе па за па вед ні ку, пер шым 
за ўва жыў раз ду та га пі то на і вы-
клаў яго фа та гра фію ў ін тэр нэт. 
Зды мак ад ра зу вы клі каў вя лі кую 
ці ка васць. Лю дзі не ве да лі што і 
ду маць, ка го ж пра глы ну ла вя-
лі кая змяя. Анатаміраванне па-
ка за ла, што амаль 4-мет ро вы 
пі тон ха цеў па абе даць дзі каб ра-
зам ма сай ка ля 14 кі ла гра маў. 
Вар та ад зна чыць, што стра вы з 
ка лю чай жы вё лі ны не та кая ўжо 
эк зо ты ка для пі то наў. Тра ге дыя 
ад бы ла ся пад час пе ра вар ван ня: 
пі тон упаў на скаль ны вы ступ і ад 
уда ру аб зям лю ка люч кі знут ры 
пра ка ло лі стра ва валь ны тракт.

ДОЖДЖ 
З ПА ВУ КОЎ

Не толь кі іс пан цы па ку та ва лі 
ў 2015 го дзе ад дзіў ных апад-
каў. У маі на га ло вы жы ха роў 

паўд нё ва-ўсход няй Аў стра ліі ў 
рэ гі ё не Но вы Паў днё вы Уэльс 
па сы па лі ся міль ё ны ма лень-
кіх па ву коў, якія па кры лі зям-
лю ліп кім па ву цін нем. «Па ву-
ко вы дождж» — ці «ва ла сы 
анё ла» — уз ні кае, ка лі па ву кі 
вы ка рыс тоў ва юць ме тад «па-
вет ра пла ван ня» пры міг ра цыі. 
Ве цер пе ра но сіць чле ні ста но гіх 
на іх улас най па ву ці не на да лё-
кія ад лег лас ці.

Ме на ві та з-за гэ та га па ву-
кі на ся ля юць усе кан ты нен ты. 
Як пра ві ла, па вет ра пла валь-
ні кі ня бач ныя для ча ла ве ча-
га во ка. Але ча сам не па гадзь 
пры му шае іх ві сець у па вет ры 
тыд ня мі, а пры зме не на двор'я 
па ву кі-міг ран ты па чы на юць па-
даць на зям лю.

РА БОТ НІ КІ 
НА БА ТА РЭЙ КАХ

Япон скія ін жы не ры аб вяс ці лі 
аб ад крыц ці ў На га са кі ўні каль-
на га га тэ ля Henn-na, наз ва яко-
га пе ра кла да ец ца як «Дзіў ны 
га тэль». Аб слу гоў ва ю чы пер-
са нал, афі цы ян ты, пры бі раль-
шчы кі і гар дэ роб шчы кі вы гля-
да юць як са праўд ныя лю дзі, але 
на са мой спра ве гэ та анд ро і ды, 
якія хо дзяць і раз маў ля юць.

Та кі пер са нал іс тот на ска ра-
чае вы дат кі ўла даль ні каў га тэ-
ля. Па-пер шае, ім са праў ды не 
прый дзец ца пла ціць зар пла ту. 
Па-дру гое, анд ро і ды пра цу юць 
за кошт свят ло ды ёд ных лям паў 
і ад наў ляль ных кры ніц энер гіі. 
Па мян шэн не рас хо даў вя дзе 
да ска ра чэн ня кош ту ну ма роў. 
Спы ніц ца ў «Дзіў ным га тэ лі» 
мож на бу дзе, за пла ціў шы ў пе-
ра лі ку на на шы ка ля міль ё на 
руб лёў, у той час як ас тат нія ну-
ма ры ў га тэ лях На га са кі каш ту-
юць у ся рэд нім пад ча ты ры.

НЕ ЧА КА НАСЦЬ 
АД ВО ПЕ РА

Спе цы яль на на пя рэ дад ні 
Дня Усіх Свя тых у ме ню рэ ста-
ра наў хут ка га хар ча ван ня «Бур-
гер Кінг» з'я віў ся но вы пункт: 
во пер (гам бур гер з яла ві чы най) 
на чор най бу лач цы. Спа чат ку 
гэ ты жу дас ны на вы гляд бур-
гер зда ваў ся па цеш ным і зу сім 
бяс шкод ным спо са бам свят ка-
ван ня Хэ лоў і на. Ад нак на вы ха-
дзе чор ная бу лач ка пры нес ла 
не пры ем ныя сюр пры зы. Па-
цяр пе лыя дзя лі лі ся гіс то ры я мі 
пра тое, як во пер афар ба ваў іх 
ад хо ды жыц ця дзей нас ці ў яр кі 
сма раг да вы ко лер. Гэ та зда-
ры ла ся з-за вя лі кай коль кас ці 
хар чо вых фар ба валь ні каў, якія 
час та не за свой ва юц ца ча ла ве-
чым ар га ніз мам. Ня гле дзя чы на 
тое, што кан крэт на гэ тыя фар-
ба валь ні кі шко ды зда роўю не 
на но сяць, ура чы па пя рэдж ва-
юць: такі вынік мо жа свед чыць 
аб на яў нас ці за хвор ван няў 
страў ні ка ва-кі шач на га трак ту.

«Га зе та.Ru».

Ну і ну!Ну і ну!  ��

ЯК ПРА ВІЛЬ НА ЯК ПРА ВІЛЬ НА 
ЎЦЯ КАЦЬ АД ЗОМ БІЎЦЯ КАЦЬ АД ЗОМ БІ
і ін шыя са мыя кур' ёз ныя вы пад кі са све ту на ву кі ў мінулым го дзе


