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Пра баць ка су час на га дэ-

тэк та ра хлус ні быў вы-

най дзе ны яшчэ ў ся рэд нія 

вя кі. Ад нак ра бо та ся рэд-

ня веч на га «па лі гра фа» 

знач на ад роз ні ва ла ся ад 

су час на га.

У Ры ме ёсць мяс тэч ка, ку ды 

лгу ны ха дзі лі без уся ка га за да-

валь нен ня, бо там яны ры зы ка-

ва лі за стац ца без ру кі. Ця пер 

у пор ці ку царк вы свя той Ма рыі 

кры ва вых сцэн не ад бы ва ец ца, 

але ці каў ных ка ля Bocca della Verіta 

больш чым да стат ко ва. Та му што 

там зна хо дзяц ца так зва ныя «Вус ны 

праў ды» («Уста истины») — міс тыч-

ны дыск з вы явай аб ліч ча па ган ска га 

ба жаст ва Эр ко ля Пе ра мож цы (ге роя 

ра ман скай мі фа ло гіі, свое асаб лі ва 

ўспры ня та га і пе рай на ча на га іта лій ца-

мі Ге рак ла). Круг лая скульп ту ра бы ла 

ство ра на, як мяр ку ец ца, у ІV ста-

год дзі да н. э. і да XVІІ ста год-

дзя слу жы ла хут чэй прад ме там 

дэ ко ру. Як ме на ві та скульп ту ра 

дыя мет рам 1,75 мет ра здо ле ла 

за няць мес ца ў царк ве Сан та-

Ма рыя-ін-Кас ме дзін, на сён няш ні 

дзень за ста ец ца за гад кай. Але 

ме на ві та ў ся рэд ня веч чы за ба-

бон ны люд свя та ве рыў у тое, што 

за хлус ню па гра жае жорст кае па ка-

ран не ў вы гля дзе па збаў лен ня ру кі, 

якую не аб ход на ўклас ці прос та ўнутр 

міс тыч най мар му ро вай мас кі.

Уся ка му лгу ну, які па клаў сваю ру-

ку ў ад кры ты рот ста туі, па вод ле пад-

ан ня, Эр коль яе ад кус ваў. Эр коль, не 

Эр коль, але з ад ва рот на га бо ку скульп-

ту ры ста яў кат з ся ке рай, і ча ла-

ве ку, пры зна на му су дом ві на ва-

тым, тую ру ку ад ся каў. Па блі зу 

ад царк вы і пло шчы, на якой 

ста іць храм, зна хо дзіў ся ры нак. 

Сю ды час та пры хо дзі лі для раз-

бо ру спрэ чак. Па коль кі за ба бо-

ны бы лі моц ныя ся род лю дзей, 

іл гу ны пры зна ва лі ся ў сва іх ня-

пра вед ных спра вах, на ват не 

за соў ва ю чы ру ку ў рот. Лепш 

пры знац ца і за стац ца з ру кой, 

чым па спра ба ваць да ка заць 

сваю сум лен насць і ры зык нуць 

ка неч нас цю, лі чы лі яны.

Шмат ле генд і ба ек апа вя да-

юць аб «Вус нах праў ды».Час та 

му жы пры во дзі лі сю ды сва іх жо нак, 

каб яны пры зна лі ся ў ня вер нас ці. Ад-

ной чы па да зра ва ную ў здра дзе пры-

вя лі да «Вус наў праў ды» пры вя лі кім 

збе гу на ро да. Перш чым яна па кла ла 

ру ку ў вус ны, з на тоў пу вы бег муж-

чы на і па ца ла ваў яе. І та ды, уклаў шы 

кісць ру кі ў шчы лі ну, ма ла дая жан чы-

на ска за ла: «Я ў сва ім жыц ці ве да ла 

толь кі двух муж чын: свай го му жа і гэ-

та га вар' я та, які толь кі што мя не па ца-

ла ваў». Па коль кі яна ска за ла праў ду, 

яе ру ка за ста ла ся цэ лая. Пас ля гэ та га 

вы пад ку ў Ры ме ста лі ка заць, што ні 

ад на жан чы на не па ба іц ца ўклас ці ру-

ку ў «Вус ны праў ды», та му што мо жа 

знай сці вый сце з са ма га бяз вы хад на-

га ста но ві шча.

Цём нае мі ну лаеЦём нае мі ну лае

Цы ві лі за цыя майя поў ная 

та ям ніц, але дзя ку ю чы 

ра бо це ант ра по ла гаў іх з 

кож ным но вым ад крыц цём 

ста но віц ца ўсё менш.

На прык лад, да след чы кі з 

уні вер сі тэ та шта та Лу і зі я на ня-

даў на знай шлі прад мет, дзя ку-

ю чы яко му змаг лі на зваць ад ну 

з са мых пры быт ко вых пра фе сій 

тых ча соў. Яна пры но сі ла столь-

кі ба гац ця, што ра бот ні кі маг-

лі са бе да зво ліць ін стру мент, 

зроб ле ны з каш тоў на га ка ме-

ня — неф ры ту.

Ка мень неф рыт зай маў 

вель мі важ нае мес ца ў куль-

ту ры цы ві лі за цыі майя — з яго 

вы раб ля лі ся ўпры га жэн ні для 

вы со ка па стаў ле ных асоб, а так са ма прад ме ты для пра вя-

дзен ня ры ту а лаў. Ад нак но вае ад крыц цё да каз вае, што 

не ка то рыя лю дзі маг лі да зво ліць са бе рэч з неф ры ту, пры-

зна ча ную для да во лі бруд най пра цы ў мес цах па зда бы чы 

ку хон най со лі.

Ста ра жыт ны ін стру мент быў зной дзе ны на паўд нё вай 

част цы кра і ны Бе ліз, што зна хо дзіц ца ў Цэнт раль най 

Аме ры цы і аб мы ва ец ца Ка рыб скім мо рам. Па вод ле слоў 

да след чы каў, на мес цы зна-

ход кі ста ра жыт на га ар тэ фак та 

ка лісь ці іс на ваў адзін са 110 

ста ра жыт ных участ каў, дзе 

на род майя зда бы ваў соль. 

Гэ тыя ўчаст кі раз мя шча лі ся 

на мар скіх ла гу нах, акру жа-

ных веч на зя лё ны мі ліс та вы мі 

ля са мі.

На вя лі кае шчас це ант ра-

по ла гаў, дзя ку ю чы асаб лі ва-

му скла ду сы рой гле бы і на-

яў нас ці тор фу ін стру мент з 

неф ры ту вы дат на за ха ваў ся. 

Га лоў ная част ка яго зроб ле-

на з рэд кай і да ра гой раз на-

від нас ці ка ме ню пад наз вай 

жа дэ іт, а руч ка — з ру жо ва га 

дрэ ва Honduras rosewood. Да-

след чы кі лі чаць, што пры ла да 

не пры зна ча ла ся для ўза е ма дзе ян ня з цвёр дым дрэ вам 

і ка ме нем, а вы ка рыс тоў ва ла ся, хут чэй за ўсё, для 

чыст кі ры бы і мя са.

Тое, што зда быт чы кі со лі маг лі са бе да зво ліць та кія 

ін стру мен ты, свед чыць, што яны бы лі па спя хо вы мі прад-

пры маль ні ка мі. У гэ тым ня ма ні чо га дзіў на га, та му што ў 

цы ві лі за цыі майя соль не толь кі ак тыў на вы ка рыс тоў ва ла ся 

ў га тоў цы ежы, але і лі чы ла ся пры кме тай ба гац ця.

АД НА З ПРЫ БЫТ КО ВЫХ ПРА ФЕ СІЙ МАЙЯ

ДЭ ТЭК ТАР ХЛУС НІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ ЧА

Фо та фактФо та факт

Пер шы ганд лё вы аў та мат

Куп ля кан сер ва ва най ежы ў пер шым 
ганд лё вым аў та ма це. Лон дан, 1925 год.

Да рож на-транс парт ныя 

зда рэн ні па-ра ней ша му 
з'яў ля юц ца асноў най пры чы най 
смер ці пад лет каў у ЗША, 
та му кам па нія Chevrolet пай шла 
на ра шу чыя ме ры 
і ўка ра ні ла но вую функ цыю, 
якая не да зво ліць аў та ма бі лю 
па чаць рух, па куль кі роў ца не 

пры шпі ліць рэ мень бяс пе кі.

Не толь кі ў нас кі роў цы і па са жы ры 

не лю бяць пры шпіль вац ца ра мя ня мі 

бяс пе кі і пры дум ля юць роз ныя спо са бы 

абы сці гэ ты аба вя зак, ня гле дзя чы на 

хіт ры кі вы твор цаў аў та ма бі ляў. Па вод-

ле аме ры кан скай ста тыс ты кі, з 37 133 

ча ла век, якія за гі ну лі ў ава ры ях у 2017 

го дзе ў ЗША, 47 % не бы лі пры шпі ле ны 

ра мя ня мі. Пры чым са мы ніз кі пра цэнт 

вы ка ры стан ня ра мя нёў 

бяс пе кі — у пад лет каў.

Каб не як вы пра віць сі ту а цыю, кам-

па нія Chevrolet ука ра ні ла ў 2015 го-

дзе сіс тэ му Teen Drіver, якая да зва ляе 

баць кам кант ра ля ваць вы ка ры стан не 

аў та ма бі ля дзець мі. У ме ню бар та во га 

кам п'ю та ра ключ за паль ван ня мож на 

на ла дзіць та кім чы нам, каб пры яго 

рас па знан ні ак ты ва ваў ся за пра гра-

ма ва ны аб ме жа валь нік хут ка сці, усе 

сіс тэ мы бяс пе кі пе ра во дзі лі ся ў най-

больш стро гі рэ жым і ў да да так аб мя-

жоў ваў ся гук аў ды ё сіс тэ мы.

Зме на на стро ек, зра зу ме ла, аба ро-

не на PІN-ко дам. Але ця пер у стан дарт-

нае аб ста ля ван не кра со ве ра Traverse, 

се да на Malіbu і пі ка па Colorado для 

аме ры кан ска га рын ку ўвой дзе і функ-

цыя Buckle to Drіve. Яна не да зво ліць 

пе ра вес ці се лек тар ка роб кі пе ра дач з 

«пар кін га» ў «драйв», ка лі кі роў ца не 

пры шпі ле ны. Пры гэ тым ён па чуе гу-

ка вы сіг нал і ўба чыць па пя рэ джан не 

на па нэ лі пры бо раў.

Баць кі так са ма змо гуць па гля дзець ў 

бар та вым кам п'ю та ры прой дзе ную ад-

лег ласць, мак сі маль ную хут касць, па пя-

рэ джан ні аб яе пе ра вы шэн ні і коль касць 

спра цоў ван няў сіс тэм бяс пе кі, у тым лі ку 

ан ты бла кі ро вач най сіс тэ мы тар ма зоў. 

Chevrolet ра зам са Стра ха вым ін сты ту-

там да рож най бяс пе кі ЗША (ІІHS) пра-

вя лі да сле да ван не, якое па ка за ла, што 

дзя ку ю чы гэ тай функ цыі пад лет кі ста лі 

пры шпіль вац ца на 16 % час цей.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

НЕ ПРЫ ШПІ ЛІЎ СЯ — 
НЕ ПА Е ДЗЕШ

Жывая прыродаЖывая прырода

Ра ка, якая ця чэ 
два ме ся цы на год

Пра іс на ван не гэ тай ра кі ве да юць ня мно гія, 

тым больш што зна хо дзіц ца яна ў Ан тарк ты дзе — 

на ма це ры ку, дзе рэк, як лі чы лі доў гі час, прос та 

не мо жа быць. Гэ тая ра ка на зы ва ец ца Онікс. 

Ня гле дзя чы на тое, што яе пра цяг ласць ка ля 

30 кі ла мет раў, яна з'яў ля ец ца са май доў гай ра кой 

Ля до ва га кан ты нен та.

І ця чэ Онікс уся го два ме ся цы на год — увесь ас тат ні час 

яна ста іць, пра мерз лая да са ма га дна. Ра ка зна хо дзіц ца 

на Зям лі Вік то рыі, вы ця кае з во зе ра Браў ну орт, а ўпа дае 

ў ін шае во зе ра — Ван да. Па ан тарк тыч ных мер ках клі мат 

тут да стат ко ва спры яль ны, ле там бы вае цёп ла, што і да-

зва ляе Онік су на не ка то ры час вы зва ліц ца ад ле дзя но га 

пан цы ра. Ме на ві та ў гэ тым ра ё не 5 сту дзе ня 1974 го да 

бы ла за рэ гіст ра ва ная ад на з са мых вы со кіх тэм пе ра тур у 

Ан тарк ты дзе — плюс 15 гра ду саў па Цэль сіі.

Пры ня та лі чыць, што Ан тарк ты да цал кам па кры та сне гам 

і лё дам. Гэ та не так. На прык лад, су хія да лі ны Мак-Мер да, 

дзе пра ця кае Онікс, з'яў ля юц ца са май вя лі кай тэ ры то ры яй 

Ан тарк ты ды, дзе сне гу прак тыч на не бы вае. Агуль ная пло-

шча гэ тых да лін скла дае ка ля 8000 квад рат ных кі ла мет раў. 

Снег тут прос та не за трым лі ва ец ца з пры чы ны та го, што 

над да лі на мі па ста ян на дзьмуць моц ныя вят ры. Ні я кай ры-

бы ў ра цэ не во дзіц ца, толь кі ба га він не і мік ра ар га ніз мы. 

Уз ро вень ва ды ў Онік се схіль ны да вель мі знач ных ва ган няў 

у за леж нас ці ад тэм пе ра ту ры па вет ра і хут ка сці рас та ван-

ня лед ні коў.

Але ча сам Онікс бы вае до сыць «паў на вод ны». На прык-

лад, у 1984 го дзе па ра цэ змаг лі спла віц ца но ва зе ланд скія 

ту рыс ты-эк стрэ ма лы. На бе ра зе Онік са пра ца ва ла па ляр-

ная стан цыя «Ван да», якая на ле жыць Но вай Зе лан дыі. 

Во зе ра Ван да, у якое ўпа дае Онікс, з'яў ля ец ца гі пер са лё-

ным: утры ман не со лі ў ва дзе знач на вы шэй шае, чым на ват 

у Мёрт вым мо ры. Яно ўвесь год па кры та тоў стым плас том 

лё ду, толь кі ў лет ні пе ры яд ён рас тае ўздоўж бе ра гоў. Тут 

ры ба так са ма не во дзіц ца. Але во зе ра зна ка мі та сва ім «Ка-

ра леў скім клу бам плыў цоў во зе ра Ван да». Той, хто ры зык не 

па гру зіц ца ў ад та лыя во ды во зе ра, атрым лі вае ад па вед ны 

знак. У лік чле наў клу ба ўва хо дзяць на ват не ка то рыя вя-

до мыя па лі ты кі.

У су хіх да лі нах Мак-Мер да зна хо дзіц ца яшчэ ад на сла-

ву тасць Ан тарк ты ды — Кры ва вы ва да спад, які вы ця кае з 

лед ні ка Тэй ла ра. Ва да, якая ця чэ з не вя лі кай ля до вай рас-

ко лі ны, са праў ды мае ко лер кры ві. Гэ та тлу ма чыц ца тым, 

што ў ёй утрым лі ва ец ца вя лі кая коль касць ак сі ду жа ле за. 

Гэ ты не звы чай ны ва да спад быў зной дзе ны ў 1911 го дзе 

ге о ла гам з Аў стра ліі Гры фі там Тэй ла рам.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.


