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БЕЛАРУСЬ УСЁ БОЛЬШ УПЭЎНЕНА
ЎВАХОДЗIЦЬ У ПУЛ КАСМIЧНЫХ ДЗЯРЖАЎ

Ідэі, якія мяняюць свет

НАЙБОЛЬШ ДАСКАНАЛЫ ПРАЕКТ РАТАВАННЯ ЖЫЦЦЯ НА ПЛАНЕЦЕ ЗЯМЛЯ
ПАДТРЫМЛIВАЮЦЬ УДЗЕЛЬНIКI МIЖНАРОДНЫХ НАВУКОВЫХ КАНФЕРЭНЦЫЙ
Беларусь стала месцам правядзення
мiжнародных сустрэч, звязаных з асваеннем космасу.
У тым лiку на iх абмяркоўваюцца прапановы
па рэалiзацыi праграмы SpaceWay,
канцэпцыю якой распрацаваў беларускi навуковец
Анатоль Эдуардавiч ЮНIЦКI. Ужо прайшлi дзве
канферэнцыi, на чарзе трэцяя. Навуковым кiраўнiком
i спонсарам (iнвестарам) кожнай з'яўляецца А. Э. Юнiцкi.
Сёння мы вернемся да вынiкаў леташняй,
каб перад тым як запрасiць усiх зацiкаўленых
на сёлетнюю, вераснёўскую, напомнiць пра глыбiню
дыскусiй, што тут адбываюцца, i паказаць
усебаковасць абмеркавання актуальнай праблемы.

Касмiчны лiфт,
ядзерная гармата цi АТС?
Прывiтальныя словы слыннага
земляка, касманаўта П. I. Клiмука, а таксама члена-карэспандэнта НАН Беларусi Ю. М. Плескачэўскага, высокiх замежных гасцей на
II Мiжнароднай навукова-тэхнiчнай кан фе рэн цыi па без ра кетнай iндустрыялiзацыi космасу мы
друкавалi раней, таму пачнём з
дак ла да стар шы нi арг ка мi тэ та
А. Э. Юнiцкага, якi выклiкаў вялiкi
iнтарэс. Анатоль Эдуардавiч разам з прадстаўнiкамi кампанiй «Астраiнжынерныя тэхналогii»
i «Струнныя тэхналогii» прааналiзаваў прапанаваны iм агульнапланетарны транспартны сродак (АТС) у параўнаннi з такiмi праектамi, як
ракета, касмiчны лiфт, StarTram i iншыя.
За гады касмiчнай дзейнасцi чалавецтвам
дасягну ты значныя поспехi ў даследаваннi
i выкарыстаннi космасу для развiцця навукi,
рашэння задач у абароне, эканомiцы, ахове
навакольнага асяроддзя. Але пры гэтым назапасiўся шэраг праблем i супярэчнасцяў з-за
адставання касмiчнай iндустрыi ў пераходзе да
новага тэхналагiчнага ўкладу з эфектыўнымi i
чыстымi тэхналогiямi. Чалавецтва падышло да
чарговага рубяжа, i самы час падвесцi вынiкi i
ацанiць перспектывы развiцця касманаўтыкi,
яе ўплыву на зямную цывiлiзацыю, падкрэслiў
Анатоль Эдуардавiч.
На працягу апошнiх 60 гадоў рухаючай сiлай
у касманаўтыцы з'яўляюцца толькi тэрмахiмiчныя рэактыўныя рухавiкi, якiя на шкале цягавых
касмiчных сiстэм найбольш прымiтыўныя. Запускi ракет «Пратон» з Байканура выклiкаюць
iанасферную турбулентнасць над тэрыторыяй
Горнага Алтая, а таксама знiжэнне вертыкальнага складнiка геамагнiтнага поля. З прычыны
гэтага галактычныя касмiчныя прамянi i высокаэнергетычныя электроны з радыяцыйнага пояса
Зямлi ўрываюцца ў атмасферу. Яны спараджаюць рэнтгенаўскiя прамянi, здольныя пранiкаць
яшчэ блiжэй да паверхнi Зямлi. Пры палёце
цяжкага ракетаносьбiта праз iонасферу знiшчаецца больш за 10 мiльёнаў тон азона, таму пры
кожным старце касмiчных апаратаў адбываецца
ўтварэнне не толькi азонавых, але i iанасферных «дзiрак», i траса палёту ракеты па сваёй
сутнасцi служыць калiдорам для пранiкнення
высокаэнергетычных часцiц да паверхнi Зямлi
з надзвычай моцным негатыўным уздзеяннем
на жывыя арганiзмы.
Ракетны спосаб асваення калязямных арбiт
наносiць велiзарную шкоду экалогii планеты
пры надзвычай высокiм кошце дастаўкi груза
на арбiту — парадку 10 млн долараў за тону.

На скрыжаваннi думак

Ракетныя тэхналогii дасягнулi вяршынi сваёй
тэхнiчнай дасканаласцi, пры гэтым ракетная
касманаўтыка так i не стала шырокадаступнай для агульнага ўжывання, выкарыстання ў
народнай гаспадарцы планеты Зямля. Можна
зрабiць выснову, што ракетаносьбiты не падыходзяць для асваення космасу — занадта
дарагiя ў эксплуатацыi i шкодныя, падкрэслiў
Анатоль Эдуардавiч. Наспела неабходнасць у
разглядзе iншых шляхоў.
КАСМIЧНЫ ЛIФТ (КЛ) уяўляе сабой звыштрывалы саманясучы трос, якi пашыраецца
ўверх, даўжынёй каля 100 000 км, адным канцом замацаваны на паверхнi Зямлi, другiм — на
геастацыянарнай арбiце за процiвагу, у якасцi
якой можа выступiць касмiчная станцыя або
астэроiд. Грузы на арбiту падымае пад'ёмнiк.
Праект прываблiвае адноснай прастатой, аднак
праблемы крыюцца ў дэталях.
Пры пабудове матэматычнай мадэлi касмiчнага лiфта становяцца вiдавочнымi ваганнi
троса з нарастаннем амплiтуд у часе, што прыводзiць да разгойдвання касмiчнага лiфта —
не толькi ад руху пад'ёмнiка, але i па меры павелiчэння масы грузу. Яна мае верхнюю мяжу —
яе павелiчэнне зрушвае цэнтр масы лiфта да
Зямлi. У выпадку калi адлегласць памiж цэнтрамi мас Зямлi i лiфта стане менш крытычнага
значэння, лiфт упадзе на Зямлю.
Паколькi хуткасць руху лiфта не можа быць
высокая, то нават пры 100 м/с (360 км/г) падарожжа ў адзiн бок зойме больш за 11 сутак,
што рэзка скарачае прывабнасць такога тыпу
геакасмiчнага транспарту для перавозак пасажыраў — за гэты тэрмiн чалавек атрымае
смяротную дозу радыяцыi. Па сутнасцi, КЛ з'яўляецца аднапутнай чыгункай вельмi нiзкай прадукцыйнасцi.
НАДЗIМАНЫ ЛIФТ — для адпраўкi ў палёт
касмiчных караблёў. Вежа лiфта вышынёю 20 км
(пры шырынi 230 м) складаецца з армiраваных
надзiманых секцый з унутраным лiфтам. Асноўным прызначэннем вежы стане запуск касмiчных
апаратаў з яе верхняй часткi (вежа тым самым
замяняе першую ступень ракетаносьбiта, скара-

Цi варта здзiўляцца, што эстэтычная пластычная хiрургiя з
кожным годам становiцца ўсё
больш папулярнай i запатрабаванай? Зоркi поп-культуры,
iмкнучыся падтрымаць веру ў
казачнасць свайго жыцця, iмкнуцца да недасяжнага iдэалу
цела. Актрысы, мадэлi, тэлевядучыя, шоўмены, чыя прафесiя
моцна залежыць ад знешнасцi,
ствараюць моду на ўдасканаленне цела i адначасова становяцца яе ахвярамi. Змяненнi ў
знешнасцi, нават калi тыя аказалiся няўдалымi, становяцца
iнфармацыйнымi нагодамi. Вобразы фрыкаў хоць выклiкаюць
здзiўленне, але адначасова адкрываюць iм шлях на тэлеэкраны i старонкi часопiсаў.
Самымi запатрабаванымi ў
свеце лiчацца аперацыi па павелiчэннi грудзей, следам iдзе
рынапластыка (карэкцыя носа),
на трэцiм месцы — падцяжка
твару. Але ў кожнай канкрэтнай краiне ёсць свае асаблiвасцi: калi ў Венесуэле хударлявыя
далiкатныя подыумныя мадэлi
робяць грудзi памеру D, то ў
Iране, дзе жанчыны вымушаны прыкрываць адзеннем цела i валасы, на першае месца
выходзiць рынаплас тыка, а ў
ААЭ — аперацыi, накiраваныя
на паляпшэнне контураў цела.
Дарэчы, урад Бразiлii адмянiў
падатак на пластычныя аперацыi, апелюючы да таго, што яны

Па прыкладзе МКС,
аднак значна выгадней
Падрабязна разгледзеў сацыяльна-палiтычныя асновы рэалiзацыi праграмы SpaceWay
Я. А. Пятроў. Вылучым з яго выступлення толькi
адну праблему, але надзвычай важную, — фiнансавую. Найбольш iмавернай формай арганi-

зацыi фiнансавання i ажыццяўлення работы над
праграмай SpaceWay на сённяшнi дзень бачыцца дзяржаўна-прыватнае партнёрства, лiчыць
Я. Пятроў. Гэты механiзм раней з поспехам
прымяняўся ў шэрагу буйных мiжнародных iнфраструктурных i навуковых праектаў, такiх, напрыклад, як Еўратунэль i Мiжнародная касмiчная станцыя (МКС). Апошняя з'яўляецца самым
дарагiм на сённяшнi дзень мiжнародным навуковым праектам: з моманту запуску ў 1998 г.
на зборку i абслугоўванне МКС выдаткавана
больш за 150 млрд USD. У праекце прымалi
ўдзел сотнi кампанiй, дзяржаўныя структуры
ЗША, Расii, Кана ды, Японii, Iталii, краiн —
членаў еўрапейскага касмiчнага агенцтва i
Бразiлii. Натуральна, што колькасць удзельнiкаў праграмы SpaceWay будзе не меншай, а
выдаткi паводле папярэднiх ацэнак складуць
каля $2,5 трлн USD. Аднак з улiкам таго, што
ўжо ў першы год эксплуатацыi АТС эканамiчны
эфект ад рэалiзацыi праграмы можа скласцi
1000 трлн USD, а ў далейшым будзе ўзрастаць, прыцягненне да ўдзелу ў праграме мiжнароднай супольнасцi ўяўляецца выканальнай
задачай.

Дзверы ў кладоўкi космасу
Iн дуст ры я лi за цыя кос ма су — но вая эра
чалавечага развiцця i неабходны крок для
вы ра та ван ня бiя сфе ры Зям лi, сцвяр джае
А. В. Бабаян i робiць эканамiчнае абгрунтаванне сваёй гiпотэзы, зыходзячы з таго, што
адзiнай неабмежаванай крынiцай рэсурсаў
з'яўляецца космас.
Эканомiка iндустрыяльнага космасу гарантавана i манапольна валодае цэлым шэрагам канкурэнтных пераваг. Гэта зусiм iншая
эканамiчная парадыгма, якая не ведае нiякiх
меж, таму АТС — шырока адкрытыя дзверы
ў кладоўкi космасу з неабмежаванымi рэсурсамi энергii, сыравiны i прасторы. Гэтае функцы я на ван не ў спе цы фiч ных тэх на ла гiч ных
умовах касмiчнага асяроддзя прадвызначае
прынцыпова новы i на парадак больш эфектыўны тэхналагiчны ўклад галiн матэрыяльнага сектара.
Рух у кiрунку iндустрыялiзацыi космасу дыктуе паслядоўнае стварэнне галiн-драйвераў, а
менавiта: геакасмiчны транспарт (АТС), касмiч-

Адзiн з самых камерцыйна
прывабных праектаў чалавецтва
Iнавацыйныя бiзнес-мадэлi пры асваеннi космасу былi ў цэнтры ўвагi К. А. Бадулiна.
У апошнiя дзесяцiгоддзi тэмпы навукова-тэхнiчнага прагрэсу значна паскорылiся. У поўнай
адпаведнасцi з канцэпцыяй «Iндустрыя 4.0»
у цяперашнi час iдзе развiццё такiх праграм
комплексу «ЭкаСвет», як SkyWay i SpaceWay.
Стварэнне SpaceWay будзе спрыяць вынясенню ў блiзкi космас экалагiчна шкоднай часткi
тэхнасферы, пакiнуўшы бiясферу планеты для
зямнога жыцця. Iнавацыйная бiзнес-мадэль дазволiць SpaceWay стаць адным з самых камерцыйна прывабных праектаў у гiсторыi чалавецтва. Арбiтальная вытворчасць адкрые новыя
магчымасцi ў металургii, сонечнай энергетыцы,
здабычы карысных выкапняў.
Бiзнес-мадэль SpaceWay заснавана на перавозцы грузаў i пасажыраў у блiзкi космас i
назад, прычым плануецца яе iнтэграцыя з глабальнай сеткай дарог SkyWay i Umach па ўсiм
свеце, уключаючы ўнутрыкантынентальныя i
мiжкантынентальныя транспартныя комплексы. SpaceWay арыентавана на дастаўку грузаў
i пасажыраў на калязямную арбiту па цане ў
10 000 разоў нiжэй у параўнаннi з iснуючай у
касмiчнай iндустрыi, што можна лiчыць падмуркам камерцыйнай прывабнасцi праекта.

Па прынцыпе ўсебаковасцi
Чытачу цiкава будзе ацанiць шматбаковасць
разгледжання ўзнятай праблемы. Пра што гаварылi астатнiя ўдзельнiкi? А. П. Казакевiч —
пра прынцыпы i формы мiжнароднага супрацоўнiцтва ў рэалiзацыi праграмы SpaceWay.
А. Э. Юнiцкi, Р. А. Шаршоў, А. А. Абакумаў
распрацавалi матэматычную мадэль АТС (разгон махавiкоў, праходжанне атмасферы, выхад
на арбiту).
Пагартаем пералiк тэм далей. Д. В. Казначэеў: «Асаблiвасцi метадаў кiравання праектавання аб'екта «ЭкаКосмаДом» на планеце
Зямля». Н. У. Ерахавец: «Прынцыпы пабудовы здаровага асяроддзя для жыцця, дзейнасцi, развiцця i адпачынку чалавека ва ўмовах
«ЭкаКосмаДома». Група аўтараў (А. Э. Юнiцкi,
Е. А. Салаўёва, Н. С. Зыль) разгледзелi глебу i яе
мiкраарганiзмы ў бiясферы «ЭкаКосмаДома».
Iншыя гаварылi пра магчымыя канструк тыўныя рашэннi касмiчнага жылля. Разглядалiся
таксама сiс тэмы падтрымання аптымальных
клiматычных параметраў у iм, асноўныя класы
раслiн, прыгодных для вырошчвання на арбiце. Вялiкую цiкавасць выклiкалi паведамленнi
пра функцыянаванне лiнейных гарадоў як альтэрнатывы «разумным гарадам», ды i iншыя.
Даклады базiравалiся на навуковых i тэхнiчных
распрацоўках i матэматычных разлiках.

ПРЭМIЯ ПРЫГАЖОСЦI

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям
прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. Фiзiчна прывабныя работнiкi валодаюць сацыяльнымi i камунiкатыўнымi навыкамi, якiя ўплываюць на
памер iх заработнай платы. Прыгожыя людзi зарабляюць
прыкладна на 12 % больш, а прывабныя брокеры па нерухомасцi прыносяць больш грошай.
Такiм людзям уласцiвая высокая ўпэўненасць у сабе i iм часцей тэлефануюць работадаўцы пасля гутарак. Прывабныя
жанчыны маюць перавагi пры вядзеннi перамоваў з мужчынамi, да таго ж апошнiя больш схiльныя цярпець несправядлiвасць, калi маюць справу з прыгажунямi. Заўважана
таксама, што прывабныя людзi з большай верагоднасцю
будуць абраныя на дзяржаўную пасаду, а яшчэ прывабныя
дырэктары павышаюць кошт акцый сваiх кампанiй. Псiхолагi называюць гэты феномен «прэмiяй прыгажосцi».

Знешнасць
пераўтвараецца
ў валюту

чаючы выдаткi на трацiну), а таксама для пасадкi
i дазапраўкi.
Асноўны недахоп надзiманага лiфта заключаецца ў тым, што ён уяўляе сабой актыўную структуру i таму патрабуе
пастаяннай падачы энергii, iнакш канструкцыя
павалiцца на Зямлю.
КАСМIЧНАЯ ГАРМАТА з'яўляецца метадам
запуску аб'екта ў касмiчную прастору з выкарыстаннем вялiкага «пiсталета» або гарматнай
канструкцыi. Гэты спосаб мае нiколькi не лепшыя характарыстыкi. Гiперхуткасць снарада
(каля 10 км/с) пры праходжаннi шчыльных слаёў
атмасферы прывядзе да ўтварэння магутных
ударных хваляў, значных страт энергii i iнтэнсiўнага абгарання снарада.
Прыводзяцца i iншыя аргументы, i робiцца выснова: дадзены спосаб не падыходзiць для стварэння «касмiчнага чалавецтва» — арганiзм людзей зусiм не прыстасаваны да перагрузкi 500 g.
Па шэрагу не менш важкiх прычын не падыходзяць i iдэi ЗОРНАГА ТРАМВАЯ (StarTram),
ЭЛЕКТРАМАГНIТНАЙ КАТАПУЛЬТЫ i iншыя
падобныя праек ты. Як правiла, прадукцыйнасць iх нiзкая. Той жа «Зорны трамвай» абяцае
ўдзельны гадавы грузаабарот усяго 1,5 грама
на кожнага зямлянiна.
Што не iдзе нi ў якае параўнанне з АГУЛЬНАПЛАНЕТАРНЫМ ТРАНСПАРТНЫМ СРОДКАМ — геакасмiчным транспартным комплексам шмат ра зо ва га вы ка ры стан ня для
безракетнага асваення блiзкага космасу. АТС
здольны за адзiн рэйс выводзiць на арбiту каля
10 млн т грузаў i 10 млн чалавек. За адзiн год
АТС зможа выходзiць у космас да 100 разоў,
пры ўдзельных выдатках на дастаўку карыснага грузу на арбiту менш за 1000 USD/т. Гэта адзiна магчымы геакасмiчны транспарт з
двухбаковым грузапатокам, падкрэслiваюць
аў тары дакладаў.

ная сонечная энергетыка, здабыча карысных
выкапняў i iх перапрацоўка ў сыравiну, i толькi
пасля — развiццё астатнiх галiн. Аснову ж энергетыкi iндустрыяльнага космасу могуць скласцi
касмiчныя сонечныя электрастанцыi.

непасрэдна ўплываюць на фiзiчнае i псiхiчнае здароўе, а таму
павiнны быць даступныя ўсiм.

Хачу вусны,
як у Анджалiны
Джалi
«Ме ды цын скiя тэх на ло гii i
знешнасць чалавека: чаму мы
iмкнёмся да фiзiчнай прыгажосцi?» — анлайн-дыскусiю на гэту
тэму iнiцыяваў Рэспублiканскi
цэнтр бiяэтыкi.
— Што такое фiзiчная прыгажосць? Цi ёсць межы для ўдаска на лен ня знеш нас цi? Што
па вi нен ска заць спе цы я лiст,
калi бачыць бессэнсоўнасць i
нават шкоднасць змен, на якiх
настойвае пацыент? I цi ёсць
адваротны бок у працэсу змянення знешнасцi? — акрэслiла
праблемнае поле дыскусii кiраўнiк Рэспублiканскага цэнтра
бiя эты кi, да цэнт ка фед ры
грамадскага здароўя i аховы
здароўя БелМАПА Валерыя
САКОЛЬЧЫК. — Калi ў мяне
ёсць грошы i я хачу стаць сацыяльна паспяховым чалавекам, гэта азначае, што я магу
перароблiваць сваё цела пастаянна, пакуль дазваляюць сродкi,
цi ўсё ж такi мне трэба ў нейкi
момант спынiцца? А хто ўвогуле
ўстанаўлiвае каноны прыгажосцi? Цi не атрымаецца так, што ў
будучынi знешнасць чалавека
стане вынiкам работы пластычных хiрургаў i генетыкаў, якiя будуць карэктаваць наша цела?
А, можа, усё ж такi ёсць сэнс
захаваць нашу натуральнасць i
разнастайнасць?

— На мой погляд, у грамадстве адбылася пераацэнка каштоўнасцяў, чаму ў немалой ступенi паспрыялi сацыяльныя сеткi
i сродкi масавай iнфармацыi, —
падзялiўся сваiм бачаннем сiтуацыi ўрач-хiрург Мiнскага
навукова-прак тычнага цэнтра хiрургii, транспланталогii
i гематалогi Яўген КОТАЎ. —
Людзi шмат часу праводзяць у
«Iнстаграме», дзе нас ацэньваюць па знешнасцi. Iдзе сапраўдная барацьба за «лайкi». Мы чакаем знешняй ацэнкi: ад калег,
сяброў, фанатаў i гэтак далей.
Мы вельмi залежныя ад нашага
акружэння. Знешнасць выйшла
на першы план i стала пэўным
iнструментам для вымярэння
нашага сацыяльнага статусу i
фiнансавых магчымасцяў. I калi
зазiрнуць у будучыню, мяркую,
што гэта тэндэнцыя будзе толькi
ўзмацняцца, хоць бы таму, што
з'яўляюцца новыя тэхналогii i
магчымасцi, пластычная хiрургiя
iмклiва развiваецца i становiцца
ўсё больш даступнай.
Прагрэс цывiлiзацыi змянiў
толькi спосабы дасягнення мэт:
калi ў XIX стагоддзi асiную талiю забяспечваў тугi гарсэт, то
ў XXI стагоддзi — аперацыя па
выдаленнi рэбраў. Каб убачыць,
да ча го пры во дзiць дык тат
знешнасцi, даведзены да абсалюту, дастаткова паглядзець на
Паўднёвую Карэю, дзе пануюць
жорсткiя стандарты прыгажосцi,
настолькi суровыя, што знешнасць вы ка рыс тоў ва ец ца як
iнструмент у канкурэнтнай барацьбе пры прыёме на работу
нароўнi з прафесiйнымi навыкамi. У краiне неверагодна распаўсюджаная пластычная хiрургiя:
хоць бы аднойчы пластычную
аперацыю рабiла кожная пятая
яе жыхарка... А ў сучаснай Японii, напрыклад, увайшлi ў моду
хiрургiчныя аперацыi, якiя забяспечваюць клiентцы... ямачкi
на шчоках падчас усмешкi.
Нацягнуць, зрэзаць, «засунуць» iмпланты, каб «гарманiзаваць знешнасць» цi «стаць
падобнай на якую-небудзь вядомую асобу», — гэта рэальнасць, навязаная рэкламай i
модай. Ёсць тэндэнцыя, якая насцярожвае: пад нож пластычна-

га хiрурга ўсё часцей кладуцца
здаровыя i прывабныя маладыя
жанчыны, а дзяўчаты-падлеткi
чакаюць дасягнення паўналецця, каб зрабiць вусны «як у Анджалiны Джалi» цi грудзi «як у
Мэрылiн Манро».

«Давайце зробiм
нешта...»
— Су вязь па мiж фi зiч най
прывабнасцю i поспехам абсалютна вiдавочная, — канстатуе
Валерыя Сакольчык. — Але калi
зазiрнуць у «Iнстаграм», то там
усе атрымлiваюцца аднолькава прыгожыя: ва ўсiх падобныя
вусны, грудзi, валасы... А куды
падзелася iндывiдуальнасць?
Няўжо яна ўжо зусiм не цэнiцца?
Мы зараз стройнымi шэрагамi
iдзём да грамадства аднолькавых людзей i, што самае страшнае для мяне, — усе будуць аднолькава прыгожыя. Ад гэтай
прыкрасцi воку нельга будзе
адпачыць: усюды адны толькi
лялькi Барбi... Хто вырашае, якi
павiнен быць прыгожы чалавек? Няўжо толькi спецыялiсты
ў пластычнай хiрургii?
— Пластычная хiрургiя сёння
iмкнецца якраз да натуральнасцi i анатамiчнай дасканаласцi, —
запэўнiвае ўрач мiнскай Гарадской бальнiцы хуткай медыцын скай да па мо гi, хi рургкам бус ты ё лаг i плас тыч ны
хiрург Iгар ШПIЛЕЎСКI. — Яна
аб'ядноўвае два вялiкiя кiрункi:
рэканструкцыйна-аднаўленчую
i эстэтычную хiрургiю. Першая
накiравана на змяншэнне або
выпраўленне нейкiх прыроджаных дэфек таў або дэфек таў
знешнасцi ў вынiку атрыманых
траўмаў: такiя людзi не адчуваюць сябе ўпэўненымi i iм праблематычна сацыялiзавацца ў
грамадстве. А эс тэтычная хiрургiя — гэта iмкненне да дасканаласцi. У розных краiнах
каноны прыгажосцi — розныя,
і кожны з нас можа ўкладваць
розны сэнс у гэта паняцце. Таму
задача пластычнага хiрурга —
не спрабаваць змясцiць чалавека ў пэўныя агульнапрызнаныя рамкi прыгажосцi, а зразумець, чаго ён хоча? Як ён сябе
бачыць? Чаму вырашыўся на
кардынальныя змены?

Часцей за ўсё да плас тычных хiрургаў звяртаюцца людзi
ва ўзросце 35+, якiя разумеюць,
што iх штосьцi не задавальняе
ў знешнасцi. Прычым рас тлумачыць свой намер яны не заўсёды могуць, прыходзяць i кажуць: «Давайце зробiм нешта,
каб было прыгожа». Спецыялiст
у плас тычнай хiрургii павiнен
мець вялiкi аб'ём ведаў, у тым
лiку ў сумежных спецыяльнасцях, каб прапанаваць клiенту
пералiк нейкiх умяшанняў, растлумачыць iх перавагi i рызыкi.
Мая задача — расказаць пра ўсе
метады, а вырашаць ужо будзе
чалавек сам. Вялiкая частка адказнасцi кладзецца на пацыента. Майстэрства плас тычнага

12 верасня 2020 года каля Мар'iнай Горкi адбудзецца III Мiжнародная навукова-тэхнiчная канферэнцыя «Безракетная iндустрыялiзацыя
блiжняга космасу: праблемы, iдэi,
праекты». Удзельнiкi з Беларусi, Расii, ЗША, Iндыi, Аб'яднаных Арабскiх
Эмiратаў, iншых краiн раскажуць пра
вынiкi сваiх навуковых распрацовак
i падзеляцца думкамi пра практыку
i тэндэнцыi развiцця безракетнага
асваення космасу.
У задачы канферэнцыi таксама
ўваходзiць вывучэнне перадавога
досведу па фармiраваннi глабальнага экалагiчнага светапогляду i разумення важнасцi захавання жывой
прыроды на Зямлi.
Тэмы канферэнцыi — сацыяльныя,
эканамiчныя, прававыя аспекты рэалiзацыi праграмы безракетнай iндустрыялiзацыi блiзкага космасу, праекты
i вынiкi практычных даследаванняў па
стварэнні замкнутых бiясiстэм, якiя
змогуць забяспечыць камфортныя
ўмовы для жыцця ў касмiчных дамах
для людзей, што будуць абслугоўваць
новыя iндустрыi; iнжынерныя пытаннi
i распрацоўкi ў сферы безракетнага
геакасмiчнага транспарту; алгарытмы
арганiзацыi вялiкiх груза- i пасажырапатокаў на маршруце Зямля — арбiта;
спецыфiка выкарыстання тэхналагiчных, сыравiнных, энергетычных i прасторавых рэсурсаў блiзкага i далёкага
космасу i г. д.
Навуковыя супрацоўнiкi, прадстаўнiкi ўнiверсiтэтаў, распрацоўшчыкi, iнжынеры, студэнты, людзi, зацiкаўленыя
ў iнавацыях, могуць прыняць удзел у
ролi гасцей i даведацца з першых вуснаў пра апошнiя даследаваннi i прапановы, якiя могуць быць выкарыстаны
пры асваеннi космасу. Будзе арганiзавана online-трансляцыя, а таксама
прадугледжаны жывы ўдзел. Па больш
дэталёвую iнфармацыю звяртайцеся на e-mail conf2020@ecospace.org.
Мы адкрыты для супрацоўнiцтва i запрашаем усiх, каго цiкавяць вышэй
пазначаныя тэмы, далучацца да работы канферэнцыi. Размова пойдзе аб
самым грандыёзным касмiчным праекце за ўсю гiсторыю цывiлiзацыi.
Сапраўды, у Мiнску ствараюцца
ўнiкальныя, новыя для ўсяго свету
тэхналогii.
Публiкацыю падрыхтавалi
Уладзiмiр ХIЛЬКЕВIЧ i Веранiка АРЛОЎСКАЯ.
УНП 193227458.

Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож
пластычнага хiрурга?

а потым — жаданне вярнуць усё
назад. Ёсць катэгорыi пацыентаў, якiя сумняваюцца, i пластычны хiрург не бярэцца штосьцi
рабiць, калi чалавек не саспеў у
сваiм рашэннi. Да слова, у Беларусi любая пластычная аперацыя праходзiць без бальнiчнага,
бо размова iдзе не пра здароўе,
а пра эстэтыку, што прымушае
чалавека яшчэ раз задумацца.

Эстэтычная
медыцына —
сфера паслуг?
— Я, канешне, схiляюся перад майстэрствам пластычных
хiрургаў, якiя робяць цуды, але
сама працую з людзьмi i разу-

Браты-блiзняты БАГДАНАВЫ (цi, як iх клiчуць на радзiме ў Францыi,
Igor i Grichka Bogdanoff) — адны з самых вядомых ахвяр пластыкi
на планеце. Французскiя тэлевядучыя зрабiлi не адзiн дзясятак
аперацый, i сёння яны выглядаюць як два монстры з фiльма жахаў.

хiрурга заключаецца не толькi
ва ўменнi «працаваць з нажом»,
а яшчэ i ва ўменнi размаўляць з
людзьмi, тлумачыць iм, падмацоўваючы свае словы нейкiмi
данымi. Калi я бачу, што не магу
дапамагчы чалавеку дасягнуць
таго, да чаго ён iмкнецца, то
адпраўляю яго да iншага спецыялiста.
Ёсць пацыенты, якiя ставяць
iмпланты, а менш чым праз год
iм выдаляюць. I хоць усе падпiсваюць згоду на хiрургiчнае ўмяшанне, урач аказваецца памiж
двух агнёў: спачатку ў чалавека
было жаданне штосьцi змянiць,

УВАГА

мею, што калi чалавек не ведае, чаго ён хоча, то яго трэба
проста гнаць. Вельмi высокая
верагоднасць таго, што з цягам часу ён будзе шкадаваць
пра тое, што настаяў на «ўдасканаленнi» нейкай часткi свайго цела, — падкрэслiвае ўрач
хуткай дапамогi Ала СКЛIФАСОЎСКАЯ-НЯХАЙЧЫК. — Ведаю хлопца, якi быў незадаволены ўласным падбародкам:
лiчыў, што той у яго недастаткова мужны. У вынiку праз тры
гады вярнуўся, каб выдалiць
iмплант, бо «ў яго змянiліся псiхалогiя i мэты ў жыццi», сказаў,

што гэта было памылковае рашэнне. У выпадках калi чалавек
кiруецца нейкiмi эмоцыямi, калi
ён псiхалагiчна няўстойлiвы, не
саспеў у сваiх думках i не ведае
дакладна, чаго ён хоча, пластычныя хiрургi павiнны думаць
найперш не пра грошы, якiя могуць зарабiць, а пра наступствы
для няспелай асобы. Тым больш
што ў выпадку незадаволенасцi
вынiкам пластычнай аперацыi
псiхалагiчны стан чалавека можа толькi пагоршыцца. У Германii да работы з пацыентам,
якi патрабуе, скажам, змянення
формы носа, тут жа падключаюцца i псiхолаг, i псiхiятр.
Часам захапленне пластычнымi аперацыямi пераходзiць
усе магчымыя i немагчымыя
ме жы. Па вя лi чыў шы грудзi,
жанчына хоча выправiць форму носа, падцягнуць павекi, пазбавiцца ад тлушчу на клубах
цi жываце. Часта парушаюцца
прапорцыi твару, але аматараў
штучнай прыгажосцi гэта не
спыняе. У такiм выпадку можна
гаварыць ужо аб псiхалагiчнай
залежнасцi...
На за па ша на шмат да следаванняў, якiя пацвярджаюць:
некаторым жанчынам пластыка насамрэч дапамагае дасягнуць вышынь у жыццi, але бум
пластычнай хiрургii стымулюе як
сацыяльную несправядлiвасць
у адносiнах да прадстаўнiц слабага полу, так i неўрозы. Стаўка на эстэтычную медыцыну як
панацэю якраз пацвярджае, што
сацыяльны статус жанчын паранейшаму залежыць ад знешнiх параметраў у большай ступенi, чым у мужчын. Рашучасць
слабага полу легчы пад нож выключна дзеля павышэння сваiх
шанцаў на зацвярджэнне ў грамадстве вядзе як да замацавання завышаных патрабаванняў
да знешнасцi дам, так i да росту
колькасцi тых з iх, хто сыходзiць
з дыстанцыi гонкi за поспехам.
Кошт такой гонкi — рост колькасцi неўрозаў i дэпрэсiй, якiя
доўжацца гадамi.
— А цi не маем мы справу
з дыскрымiнацыяй? Калi ў мяне ёсць грошы, я магу бясконца
фiзiчна ўдасканальвацца, стаць
прыгожай i паспяховай, але ж такiя магчымасцi даступныя далё-

ка не ўсiм? — задала ўдзельнiкам дыскусii зусiм не рытарычнае пытанне Валерыя Сакольчык. — I яшчэ я думаю, што кiравацца чужымi пажаданням трэба
вельмi асцярожна. А пластычны
хiрург павiнен быць не столькi
дарадцам, колькi выканаўцам:
працаваць з чалавекам, якi хоча змянiць знешнасць, павiнен
найперш псiхолаг. На жаль, але
пластычная хiрургiя ўсё больш
ператвараецца ў сферу паслуг.
Звычайнаму хiрургу ты не можаш навязваць сваё меркаванне, а пластычнаму ўказваеш: тут
мне павялiчце, тут паменшыце,
а тут адрэжце...
Дарэчы, усялякае дзеянне
спа ра джае су праць дзе ян не.
I ўсё больш жанчын лiчаць, што
быць падкрэслена жаноцкай, залiшне дагледжанай — не модна,
непрыстойна i нават сорамна.
Сiлу набiрае рух «За сапраўдны
знешнi выгляд». Актрысы пратэстуюць супраць «глыбокай»
апрацоўкi фатаграфiй, якiя з'яўляюцца ў гламурных часопiсах:
параўноўваючы сябе з бездакорнымi «адфаташопленымi»
прыгажунямi, звычайныя жанчыны пачынаюць камплексаваць i прысвячаюць сваё жыццё
барацьбе за недасяжны iдэал.
— Намi кiруе нездаровы культ
маладосцi, — лiчыць Эма Томпсан. — У 60 гадоў усе iмкнуцца
выглядаць на 30!
Падобныя погляды нярэдка
выказвала i знакамiтая амерыканка, галоўная гераiня фiльма
«Красуня» Джулiя Робертс, якая
ўпарта адмаўляецца нават ад
«бяскрыўдных» уколаў ботакса.
— Мне вельмi цiкава, якая я
стану ў старасцi, — кажа Джулiя. — Я хачу, каб мой твар расказваў маю гiсторыю, i гэта не
павiнна быць гiсторыя пра тое,
што я схадзiла да пластычнага
хiрурга!
— Я лiчу, што ўсе жанчыны
павiнны прыкладаць максiмум
намаганняў, каб падоўжыць маладосць, але пластычная хiрургiя робiць усiх аднолькавымi, —
выказалася i Сальма Хаек. —
Маршчын на твары быццам бы
i няма, але ён не становiцца ад
гэтага прыгожы.
Надзея НIКАЛАЕВА.

