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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На пля цоў цы, дзе пра хо дзі ла 

«Ме га Азот шоу», не бы ло дзе 

ўпа сці яб лы ку.

— А што бу дзе з ма ім ука заль-

ным паль цам, ка ля я яго на тры 

се кун ды за су ну ў вад кі азот? — ці-

ка віў ся вя ду чы шоу ў аў ды то рыі.— 

Так, ён пе ра тво рыц ца ў ля дзяш, і 

ка лі па ім шчоўк нуць, ён рас сып-

лец ца. Хо ча це па ка жу? Вы сур' ёз-

на? Вам мя не зу сім не шка да? Ну, 

ка лі па тра бу е це ві до ві шча, налью 

па бо лей вад ка га азо ту, а сла ба-

нер во вым лепш за плю шчыць во-

чы. Раз, два тры... Не, ве да е це, 

неш та я па га ра чыў ся, а мы ж з 

ва мі толь кі рас па ча лі... Ка лі за раз 

па збаў лю ся паль ца, больш ні чо га 

вам не зма гу па ка заць.

З за лы ня сец ца: «Сла бак!»

— Ну та ды да вай це за ма ро зім 

паль цы тым, хто больш за ін шых 

ха цеў гэ та ўба чыць. Ці ёсць смель-

ча кі? Да вай це возь мем та ту, яко-

га не шка да. Якой ру кой мо жа це 

ах вя ра ваць: пра вай ці ле вай? Ну, 

што ска жа це? Цу дам вы жы лі? 

А як вы ду ма е це, што бу дзе, ка лі 

вад кі азот тра піць у мой страў нік? 

Ён пач не на гра вац ца, я пач ну раз-

ду вац ца і, як ша рык, лоп ну. Па ка-

заць? Та ды я ста ну блі жэй, каб 

лоп нуць прос та на вас... Мо жа це 

па апла дзі ра ваць: бы ло вель мі хо-

лад на!

Да лей «пра фе сар» за сы пае 

ку ку руз ныя па лач кі ў міс ку, пры-

праў ляе «пя шчот ным, дух мя ным» 

вад кім азо там і за пра шае па час-

та вац ца. Па час тун ку на ўсіх ах вот-

ных не ха пае. Дзе ці ў за хап лен ні!

— Для на ступ на га во пы ту мне 

па тра бу юц ца дзве ча роў ныя па-

моч ні цы. Ці ве да е це, як з да па-

мо гай вад ка га азо ту пе ра тва рыць 

квет кі ў пыл? Да стат ко ва за ма ро-

зіць у ім бу то ны і сціс нуць іх. Вы 

за ма рож ва е це ру жы, ста но ві це ся 

з двух ба коў ад мя не і са сло ва мі 

«Асту дзі ся, пра фе сар» з 

уся го раз ма ху раз бі ва е-

це іх аб маю га ла ву. І ні 

ў якім ра зе мя не не шка-

дуй це!

Яшчэ на пя рэ дад ні 

ме ра пры ем ства яго ар-

га ні за та ры ка за лі, што ім 

ха це ла ся б, каб ча ла век, 

які вый дзе з фес ты ва лю, 

по тым яшчэ доў га «гуг-

ліў» у ін тэр нэ це ін фар ма-

цыю, якая яго за ці ка ві ла, 

і за ста ваў ся пры вя за ным 

да та го, што па чуў. Мож-

на не су мня вац ца, што 

ўсе, хто па кі ну лі зо ну на-

ву ко вых шоу, дзе акра мя 

му зея навукі «Кван тум» 

ла дзі лі до сле ды так са ма 

сту дэн ты фі зіч на га фа-

куль тэ та БДУ, а хі міч ныя 

до сле ды — ані ма та ры 

на ву ко ва-па зна валь на га 

шоу Xіmіkіds, — яшчэ доў га зна-

хо дзі лі ся пад ура жан нем і шу ка лі 

ўба ча на му тлу ма чэн не. Эфек тыў-

ныя дэ ман стра цыі до сле даў з пе-

ра тва рэн ня мі, па лё та мі і вы бу ха мі 

ні ко га не па кі ну лі абы яка вы мі.

АР ТЭ ФАКТ — 
У ПА ДА РУ НАК

У ство ра най штуч на ар хеа ла-

гіч най зо не ва ўсіх ах вот ных бы ла 

маг чы масць стаць да тыч ны мі да 

рас ко пак.

— Пы тан ні, якія най больш час-

та мне за да ва лі дзе ці, гэ та «Ці 

цяж ка быць ар хе о ла гам? Ці ці ка-

ва?», «Што вы ад чу лі, ка лі знай шлі 

свой пер шы ар тэ факт?» і «Ці мож-

на мне ўзяць на па мяць маю зна-

ход ку?», — усмі ха ец ца ма лод шы 

на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та 

гіс то рыі НАН Свят ла на ВЕ ЛЕНТ-

ШЧЭР БАЧ. — Я са ма ўдзель ні чаю 

ў рас коп ках з 2004 го да, гэ та зна-

чыць, са сту дэнц кіх га доў, за гэ-

ты час бра ла ўдзел амаль ва ўсіх 

экс пе ды цы ях, што пра во дзі лі ся на 

тэ ры то рыі За ход няй, Паўд нё вай 

і Ус ход няй Бе ла ру сі, вы яз джа ла 

так са ма ў рам ках аб ме ну ў Ра сію, 

Поль шчу і Шве цыю. І ха чу ска заць, 

што гэ та вель мі ці ка вая, але ра-

зам з тым вель мі скла да ная фі зіч-

ная пра ца, бо ка паць да во дзіц ца 

лі та раль на па мі лі мет ры, час та 

пры скла да ных умо вах на двор'я. 

Ка лі трэ ба, то пра цу еш і пад даж-

джом, і пры мі ну са вой тэм пе ра ту-

ры. За тое ка лі зна хо дзіш неш та 

на са мрэч ці ка вае, то гэ та акуп ляе 

ўсе твае і фі зіч ныя, і ма раль ныя 

вы дат кі.

Каш тоў насць кож на га зной дзе-

на га гас ця мі Фес ты ва лю на ву кі 

ча рап ка і ад шчэ па су пра ва джа-

ла ся тлу ма чэн нем спе цы я ліс та: да 

яко га пе ры я ду ад но сіц ца зна ход-

ка, якое ме ла пры зна чэн не і гэ-

так да лей. По бач з зо най рас ко пак 

юным ар хе о ла гам пра па ноў ва ла-

ся са браць зной дзе ныя ча рап кі, 

каб ад на віць прад мет (цэ лая фор-

ма дае мак сі мум ін фар ма цыі пра 

по суд, які вы ка рыс тоў ваў ста ра-

 жыт ны ча ла век), і школь ні кі з за да-

валь нен нем збі ра лі «гіс та рыч ныя 

па злы».

«НА ВУ КА НЕ Ў СА БЕ»
Не су ма ва лі і ама та ры пад вод-

ных глы бінь. Для іх на фес ты валь 

пры ехаў са праўд ны му зей-акі-

ян. Унут ры аў то бу са знай шло ся 

мес ца аква ры у мам з мар скі мі 

на сель ні ка мі, ма ке там ка раб лёў і 

пад вод ных ло дак, а так са ма зо не, 

пры све ча най Ан тарк ты дзе, і экс-

па на там, якія бе ла рус кія да след-

чы кі пры вез лі ад туль.

Гос ці — Усе ра сій скі фес ты валь 

NAUKA 0+ — пры вез лі ку паль ны 

кі на тэ атр, дзе ўвесь дзень дэ-

ман стра ва лі ся філь мы пра на ву-

ку і кос мас, а так са ма экс па зі цыю 

«Су нгір», пры све ча ную ад ной з 

са мых ста ра жыт ных ста я нак ча-

ла ве ка.

У Ро ба зо не, якую ар га ні за ва-

лі Аб' яд на ны ін сты тут праб лем 

ін фар ма ты кі, аду ка цый ны цэнтр 

ПВТ, Шко ла ліч ба вых тэх на ло гій 

і шко ла ро ба та тэх ні кі «Стэм лаб», 

мож на бы ло не толь кі са браць ро-

ба та, але і паў дзель ні чаць у спа-

бор ніц твах па мі ні-су мо, а так са ма 

ў ра лі па за да дзе най тра ек то рыі.

Да рос лых, без умоў на, ці ка ві-

лі лек цый ныя зо ны, дзе ад ра зу 

на не каль кіх сцэ нах па пу ляр ныя 

ў Мін ску лек то рыі — «На ву ка не 

ў са бе», «Ма са ракш», «15х4» і 

«TEDxYOUTH» — прад стаў ля лі 

ўлас ныя бло кі на ву ко ва-па пу ляр-

ных лек цый. Тут мож на бы ло да-

ве дац ца пра тое, што аб' яд ноў вае 

ча ла ве чы мозг і швей цар скі нож, 

ча му кі ты ака за лі ся пар на ка пыт-

ны мі, як шум кі руе на мі і што з 

гэ тым ра біць, пра ма гіч ныя ўлас-

ці вас ці бурш ты ну, сак рэ ты з жыц-

ця пчол, ці мо жа на нес ці шко ду 

шклян ка ма ла ка, ча му страх аб-

мя жоў вае ча ла ве чае раз віц цё і ін-

шыя не менш ці ка выя рэ чы. Пры 

ад бо ры тэм і вы сту поў цаў ар га ні-

за та ры ста ра лі ся пры трым лі вац ца 

двух кры тэ ры яў: да ступ насць вы-

кла дан ня ма тэ ры я лу і тэ ма, якая 

мо жа за ці ка віць мно гіх. Ад мет на, 

што ся род слу ха чоў бы ло вель мі 

шмат ма ла дых лю дзей, якія ак-

тыў на за да ва лі пы тан ні «лек та-

рам»...

НА ШЫ СЛЯ ДЫ 
НА ВА ДЗЕ...

Але ба дай што са май па пу ляр-

най ака за ла ся Кас міч ная зо на. 

Тут мож на бы ло па гля дзець у тэ-

ле скоп і па спра ба ваць пра фе сію 

кас ма на ўта «на смак». Ра сій скія 

парт нё ры да ста ві лі ў Мінск не-

каль кі скры нак са праўд най кас-

міч най ежы і спе цы яль ныя па ке ты 

для яе па да грэ ву. У асар ты мен це 

бы лі боршч, буль бя ное пю рэ з мя-

сам, крэм-суп і тва рог у цю бі ку. У 

гэ тай жа зо не бы лі ар га ні за ва ны 

май стар-кла сы ад Мінск ага пла-

не та рыя, фо та вы стаў ка і дэ ман-

стра цыя стар та па «Ай ку ме на». 

Раз мо ва ідзе пра рас пра цоў ку су-

пра цоў ні каў Ака дэ міі на вук, якая 

да зва ляе ад чуць ся бе кас міч ным 

па да рож ні кам. 

Са праўд ныя анш ла гі на зі ра лі-

ся пад час вы ступ лен няў вя до мых 

па пу ля ры за та раў аст ра но міі Вік-

та ра Ма лы шчы ца, аў та ра фан тас-

тыч ных фо та вы яў нач но га не ба, і 

Зя лё на га ка та — ра сій ска га кас-

ма бло ге ра Ві та ля Яго ра ва.

А са мы мі доў га ча ка ны мі гас-

ця мі ста лі кас ма на ўты — Ге рой 

Ра сійскай Федэрацыі, лёт чык-

кас ма наўт, док тар юры дыч ных 

на вук, пра фе сар Юрый БА ТУ-

РЫН і пер шы вен гер скі кас ма-

наўт, Ге рой Са вец ка га Са ю за 

і Вен гер скай На род най Рэс-

пуб лі кі, кан ды дат тэх ніч ных 

на вук Бер та лан ФАР КАШ. Іх 

лі та раль на за сы па лі шмат лі кі мі 

пы тан ня мі. Ча му кас ма на ўтаў 

на зы ва юць не па ім ёнах, а па 

па зыў ных? Якія экс пе ры мен ты 

пра вод зяц ца ў кос ма се? Што ад-

чу вае кас ма наўт, ка лі 

ад ры ва ец ца ад Зям-

лі? Ці хва рэ юць яны? 

Якія пры род ныя з'я вы 

на зі ра лі з кос ма су? Ці 

змя ня ец ца ўспры ман-

не све ту пас ля вяр-

тан ня на род ную пла-

не ту? Ці ёсць у гас цей 

кас міч ная ма ра?

— Я ні ко лі не ха цеў 

быць кас ма на ўтам і 

на ват лёт чы кам, — 

пры знаў ся Бер та лан 

Фар каш. — Ду маў 

стаць ін жы не рам ці 

фут ба ліс там. Хто лю-

біць фут бол? Пад ні мі-

це ру кі... Мяр кую, што 

вы так са ма змо жа це 

ка лі-не будзь стаць 

кас ма на ўта мі... Ка лі 

мне споў ні ла ся 16 га доў, адзін 

мой ся бар ска заў: «Да вай лё-

 таць!» Так я стаў лёт чы кам-зні -

шчаль ні кам, за кон чыў авія цый-

нае ву чы лі шча ў Са вец кім Са ю-

зе, а ў 1978 го дзе па пра гра ме 

«Ін тэр кос мас» быў ада бра ны для 

пад рых тоў кі да пі ла ту е ма га па-

лё ту. З 40 лёт чы каў узя лі толь кі 

два іх. Мы рых та ва лі ся ў Зор ным 

га рад ку. Я зна хо дзіў ся ў кос ма се 

на стан цыі «Са лют-6», якая ва-

жы ла 36 тон, а ва га Між на род най 

кас міч най стан цыі — больш як 

400 тон, яна зай мае пло шчу фут-

боль на га по ля. Япон цы, кі тай цы, 

ка рэй цы, нем цы ста яць у чар зе 

ў Зор ны га ра док, каб пад рых та-

вац ца і па ля цець у кос мас. Я б так 

са ма ха цеў зноў ту ды ад пра віц ца, 

па раў наць ад чу ван ні ад па лё таў 

на роз ных ка раб лях, але, мяр кую, 

што ў 69 га доў ста на віц ца ў чар гу 

ўжо поз на...

На жаль, ка лі я быў на стан цыі, 

ні хто звон ку мне ў ілю мі на тар не 

па сту каў са сло ва мі: «Пры ві тан не, 

Бэр ці! Мы яшчэ не ба чы лі ся з та-

бой, да вай па зна ё мім ся...»

Юрый Ба ту рын па раў наў ад-

чу ван ні пры вы ха дзе на ар бі ту з 

моц ным вы спят кам пад зад, та-

му што ка лі ад чэп лі ва ец ца трэ цяя 

сту пень ра ке ты, спра цоў вае спру-

жын ны штур хач, які зна хо дзіц ца 

пад ло жа мен там кас ма на ўта, і той 

ад чу вае гэ та фі зіч нае ўздзе ян не 

ме на ві та як удар.

— З кос ма су мож на ўба чыць 

ве цер, які ня се пя сок, — за пэў ні-

вае Юрый Ба ту рын. — Ка лі буй ны 

ка ра бель вы хо дзіць з пор та, як вы 

ду ма е це, коль кі ча су за хоў ва ец-

ца на ва дзе след ад яго? Не па-

ве ры це, не каль кі дзён. Ты ро біш 

за су ткі 16 віт коў ва кол Зям лі і 

ба чыш, што ка раб ля ўжо ня ма, а 

след на ва дзе за хоў ва ец ца. Вось 

та кая ўні каль ная па мяць ва ды! 

А на валь ні цы — уво гу ле фан-

тас тыч нае ві до ві шча. Мне да вя-

ло ся на зі раць га ры зан таль ныя 

ма лан кі, якія раз ві ва юц ца над 

усім кан ты нен там. Пры га да ла ся 

мі фа ло гія, быц цам бы ба гі стра-

ля юць ма лан ка мі адзін у ад на-

го. На зі раў я і паў ноч нае ззян не 

«Аў ро ра»... Уво гу ле тое, што ба-

чыў, мож на на зваць кас міч ным 

ім прэ сі я ніз мам.

Юрый Ба ту рын пад крэс лі вае, 

што толь кі ка лі гля дзіш на на-

шу пла не ту звер ху, ра зу ме еш, 

на коль кі яна без аба рон ная. І на 

ёй нель га не толь кі ва я ваць, а 

на ват сва рыц ца. Бер та лан Фар-

каш да баў ляе: кож ны крок па 

асва ен ні Су све ту па ві нен быць 

дак лад на пра ду ма ны і ўзва жа-

ны. Трэ ба ду маць, што мо жа 

даць нам ён, а што мы мо жам 

пра па на ваць яму?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та аў та ра.

Нью тан, Ка пер нік і хард кор
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Анд рэй ІВА НЕЦ, стар шы ня Са ве та ма ла дых ву чо ных НАН 

Бе ла ру сі, док тар хі міч ных на вук:

— Па пу ля ры за цыя на ву кі ў су час ным гра мад стве пе ра тва ра ец ца 

ў ін дуст рыю. І мы пад трым лі ва ем гэ тую тэн дэн цыю. Спа дзя ю ся, нам 

уда ло ся ўсім да ка заць, што на ву ка — гэ та і зай маль на, і перс пек-

тыў на. Па афі цый ных звест ках, у дзень пра вя дзен ня фес ты ва лю ў 

Цэнт раль ны ба та ніч ны сад бы ло пра да дзе на шэсць ты сяч бі ле таў. 

Але ар га ні за ва ныя гру пы школь ні каў, ака дэ міч ная су поль насць, 

льгот ныя ка тэ го рыі гра ма дзян бі ле ты не на бы ва лі. На бу ду чы год 

ма ем на мер Фес ты валь на ву кі паў та рыць, маг чы ма, толь кі ад ка рэк-

ту ем тэр мі ны яго пра вя дзен ня — па су нем на ка нец мая — па ча так 

чэр ве ня, каб раз вес ці яго ў ча се са свя там го ра да. У каст рыч ні ку 

на шы ма ла дыя на ву коў цы ад пра вяц ца ў Маск ву, на Усе ра сій скі 

фес ты валь NAUKA 0+ (яны бы лі на шы мі гас ця мі). Магчыма, што-

не будзь пад гле дзім і па зы чым. Усё ж та кі ў Маск ве гэ ты фес ты валь 

пра во дзіц ца больш як дзе сяць га доў. Спадзяюся, што і мы на мес цы 

ста яць не бу дзем. Ідэй шмат, бу дзем ду маць, як іх ува со біць...

Юрый Ба ту рын і Бер та лан Фар каш: 
«На на шай пла не це нель га не толь кі ва я ваць, а на ват сва рыц ца...»

«Ме га Азот шоу»: «Якой ру кой мо жа це ах вя ра ваць: пра вай ці ле вай?»


