
12

27 06 2019 г.

НАТУРА88

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ №12 
ад 19 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi га зе ты — 

рэдакцыйна-выдавецкая ўста но ва «Выдавецкі дом «Звяз да», 
гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi».

Дырэктар — галоўны рэдактар 
СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Ад каз ныя за вы пуск: рэдактар аддзела 
Надзея НІКАЛАЕВА, рэдактар аддзела Сяргей РАСОЛЬКА.

Ад рас рэ дак цыi: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А.

Кан такт ныя тэ ле фоны: 292 44 12, 287 17 41.
e-mail: info@zviazda.by

Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным прад пры ем стве 
«Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру ку». 
ЛД №02330/0494179 ад 03.04.2009. 
220013, г. Мiнск, пр. Не за леж нас цi, 79.
Ты раж 20.008.  
Ну мар пад пi са ны ў 19.30 26.06.2019 г. 

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

О СЕКС — 
ТЫ КОС МАС?

Чу лі на ві ну пра тое, што 

секс па між зям ля на мі і 

дзець мі ка ла ні за та раў Мар-

са мо жа быць не бяс печ ны? 

(«Сён ня ран кам убачыў у 

ван най ін ша пла не ця ні на. 

А той па мыў ся, на кру ціў ся, 

на фар ба ваў ся — ака за ла-

ся, гэ та мая жон ка...») Так 

мяр куе пра фе сар Уні вер-

сі тэ та Рай са (Тэх ас) Скот 

Са ла мон, які ўпэў не ны, што 

бія ла гіч ная эва лю цыя ча-

ла ве ка на Чыр во най пла-

не це бу дзе пра ця каць з хут ка сцю «аме ры кан скіх го рак». На 

дум ку бі ё ла га, на шчад каў ка ла ні за та раў Мар са ад зям лян 

бу дуць ад роз ні ваць больш шы ро кія і лом кія кост кі, аб ме-

жа ва ная маг чы масць гля дзець уда ля чынь, зме не ны ко лер 

ску ры, леп шая за сва яль насць кіс ла ро ду і ін шая імун ная сіс-

тэ ма. (Па мя та е це, як ка заў у філь ме «Гос ця з бу ду чы ні» Фі-

ма Ка ра лёў пра Алі су: «Яна ма лень кая, ва ла сы ка рот кія, во-

чы — ВО! І гля дзіць не па-на ша му».) Усё гэ та мо жа зра біць 

не бяс печ ны мі кан так ты па між зям ля на мі і мар сі я на мі. Асаб-

лі ва з улі кам та го, што на Чыр во най пла не це ад па вы ша най 

ра ды я цыі коль касць му та цый у не маў лят на шмат уз рас це. 

І хо ць ні чо га з гэ та га па куль не спраў дзі ла ся, атрым лі ва ец-

ца не над та ап ты міс тыч на, праў да? (Як там ва Ула дзі мі ра 

Вы соц ка га? «В да ле ком созвездии Тау Кита / Всё ста ло для 

нас не по ня тно, — / Сигнал по сы ла ем: «Вы что это там?» — / 

А нас по сы ла ют об рат но».) Да рэ чы, вы за ўва жы лі, што тэ ма 

ген да ру ста ла ўсё больш на бы ваць «кас міч ныя аба ро ты»?

Увес ну ў рам ках «Ме сяч ні ка гіс то рыі жан чын» пла на ва ла ся пра вес ці 

пер шы ў гіс то рыі вы хад у ад кры ты кос мас з удзе лам толь кі прад стаў-

ніц пры го жай па ло вы ча ла вец тва — Эн Мак лейн і Крыс ці ны Кох. Але 

NАSА му сіў яго ад мя ніць праз ад сут насць... пры дат на га ска фанд ра. 

Зу сім як на Зям лі, праў да? («— Я тоў стая? — Не. — Але па ху дзець не 

пе ра шко дзі ла б? — Ты мне і та кая па да ба еш ся. — Але за хап лен ня не 

вы клі каю, так? — Вы клі ка еш. — Але не ша лё нае?..») Эн пас ля пер ша га 

вы ха ду вы ра шы ла, што ёй зруч ная верх няя сек цыя ска фанд ра ся рэд-

ня га па ме ру, ад нак да пры зна ча най да ты мож на бы ло пад рых та ваць 

толь кі адзін ска фандр па трэб на га па ме ру — на дру гую аст ра наў тку. 

(Ад ра зу ж на ра дзіў ся жарт: «На са май спра ве яны прос та ад мо ві лі ся 

ад на ча со ва вы хо дзіць у кос мас у ад ноль ка вых ска фанд рах».)

Зі мой ген ды рэк тар дзярж кар па ра цыі «Рас кос мас» Дзміт рый Ра го зін 

вы ка заў ся пра ідэю пе рай ме на ваць кас міч ны ка ра бель. «Ён ра ней быў 

«Фе дэ ра цы яй», а ця пер у яго бу дзе больш муж чын ская наз ва, усё ж та кі 

ка ра бель па ві нен не як дзяў чын ка на зы вац ца, а муж чын скім імем», — 

за явіў ён. А вось ра сій скі лёт чык-кас ма наўт Мі ха іл Кар ні ен ка не ўба чыў 

у гэ тым ні чо га дрэн на га, маў ляў, у іме ні за кла дзе на наз ва кра і ны, «гэ та 

зу сім не дзяў чын ка». І да даў, што ся род ка лег ня ма ні я кіх ген дар ных 

прад узя тас цяў. «Жан чы на на ка раб лі — гэ та толь кі ў ма ра коў да ня-

шчас ця. Мы з цёт ка мі столь кі ра зоў лё та лі — ні я кіх праб лем!»

Ну, мо жа, ра ней яно так і бы ло. А ця пер Хе лен Шар ман, аст ра наўт з 

Бры та ніі, сцвяр джае, што ля цець на Марс па він ны экі па жы, якія скла-

да юц ца з прад стаў ні коў ад на го по лу. У про ці лег лым вы пад ку жан чы-

ны і муж чы ны пач нуць спаць ад но з ад ным, што не га тыў на ада б'ец ца 

на мі сіі. А там і да бя ды не да лё ка. («Эк зіс тэн цы яль ны экс гі бі цы я ніст 

лю біць доў га ўгля дац ца ў без дань. А ка лі без дань па чы нае ўгля дац ца 

ў яго — рас хі нае плашч».) Быц цам пра во дзі ла ся спе цы яль нае да сле-

да ван не, пры све ча нае па во дзі нам лю дзей, у тым лі ку і сек су аль ным, 

якія зна хо дзяц ца ў пра цяг лай іза ля цыі. Дык вось, згод на з вы сно ва мі, 

у зме ша ных экі па жах боль шая ве ра год насць уз нік нен ня не ўстаў ных 

ад но сін, якія мо гуць скон чыц ца той жа ця жар нас цю. А яшчэ аса біс тыя 

ста сун кі мо гуць ус клад ніць су мес ную ра бо ту экі па жа. Ка лі пры га даць 

секс-скан дал на бры тан скай атам най пад вод най лод цы (не кос мас, 

ка неш не, але тым не менш) — ма лод шы лей тэ нант Рэ бе ка Эд варс 

ус ту пі ла ў су вязь з ка пі та нам суб ма ры ны Сцю ар там Ар мстран гам (по-

тым вы свет лі ла ся, што «пад вод нае» ка хан не бы ло не толь кі ў іх), — то 

гэ тыя сло вы зда юц ца слуш ны мі. (Раю пе ра гле дзець аме ры кан скую 
ка ме дыю «Апус ціць пе рыс коп» — там пры клад на пра гэ та). NАSА вы-
свет лі ла, што ка ман да з ад ных жан чын больш перс пек тыў ная, па коль кі 
кан флікт ныя сі ту а цыі па між муж чы на мі бу дуць уз ні каць час цей.

Ка неш не, ка лі ве рыць усім гэ тым кас міч ным да сле да ван ням. Бо 
ня даў на за гад чы ца ла ба ра то рыі бія фі зі кі клет кі Ін сты ту та ме ды ка-
бія ла гіч ных праб лем РАН Іры на Ог не ва рас ка за ла ў ін тэр в'ю, што 
ра сій скія на ву коў цы не мо гуць пра вес ці да сле да ван ні па вы ву чэн ні 
ўплы ву фак та раў кас міч на га па лё ту на спер ма та ге нез праз не жа дан-
не ай чын ных кас ма на ўтаў зда ваць... бія ла гіч ны ма тэ ры ял. «Ах вот ных 
ся род іх не зна хо дзіц ца», кан ста та ва лі на ву коў цы. Па стаў ле ная за да ча 
па да сле да ван ні ў кас ма на ўтаў спер маг ра мы да, пад час і пас ля па лё ту 
«вы клі кае ва ўсіх усмеш ку і не пры няц це». У за меж ні каў, вы хо дзіць, 
усё інакш і без комп лек саў, раз яны ро бяць пэў ныя пра гно зы? Зрэш-
ты, ча го здзіў ляц ца сме лас ці аст ра наў таў, ка лі, як пі шуць, у Гер ма ніі 
звы чай ны кі роў ца не вя лі ка га транс пар цё ра пры пра вя дзен ні па лі цы яй 

да рож на га кант ро лю зра біў тое, што ад маў ля юц ца ра біць ра сій скія 

кас ма на ўты. Для пра вер кі на нар ко ты кі яму вы да лі ёміс тасць для 

ана лі заў. Ён сха дзіў у кус ты, дзе пра быў не звы чай на доў га, і пры нёс... 

Па ве дам ля юць, што тэст му сі лі ра біць па слі не і ён быў ад моў ным. 

Мо жа, яму ў аст ра наў ты?.. («За будзь яе, брат. Яна кас ме то лаг. Кос-

мас — не для та кіх, як мы».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Анд рэй, а ма ма не за сму ці-

ла ся, што вы аб ра лі та кі шлях? 

Тым больш не жар тач кі — скон-

чы лі Ма гі лёў скі дзяр жаў ны ін-

сты тут хар ча ван ня. Звы чай на 

баць кі-му зы кан ты хо чуць, каб 

дзе ці пра цяг ну лі ды нас тыю...

— Знеш не яна спа кой на пры-

ня ла мой вы бар. Праў да, по тым, 

ка лі я па чаў вы сту паць на пра фе-

сій най сцэ не, ска за ла, што вель-

мі ра да гэ та му. Як ма ла ды та та я 

ра зу мею, што баць кі лі чаць сваё 

дзі ця са мым ра зум ным, са мым та-

ле на ві тым. Але баць кі-му зы кі ўсё ж 

та кі «ўклю ча юць» пра фе сі я на ла. 

Ма ма ба чы ла ў мя не здоль нас ці да 

му зы кі. Ця пер ве даю, што ад лё су 

не ўця чэш. За раз я вель мі шчас лі-

вы, бо зай ма ю ся тым, што люб лю. 

І ра зу мею, што ад ных здоль нас-

цяў і му зыч най шко лы ма ла, та му 

сё ле та атрым лі ваю дып лом Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

— У «ку хар скія» ча сы вы га-

та ва лі толь кі на ра бо це ці до ма 

так са ма? А ця пер ства ра е це ку-

лі нар ныя шэ дэў ры?

— Га та ваў і там, і там. Праў да, 

до ма не вель мі час та, але на ўсе 

свя ты ста ра ўся сам на крыць стол. 

Ця пер ча су вель мі ма ла, і ня рэд ка 

да во дзіц ца ка рыс тац ца ўста но ва мі 

гра мад ска га хар ча ван ня. Але до ма 

па-ра ней ша му ста ра юся га та ваць, 

а ка лі га вор ка ідзе пра ма лень кую 

дач ку Ан ге лі ну, то тут не аб ход на 

быць больш ды зай не рам, чым ку-

ха рам. Дзе ці не вель мі лю бяць, на-

прык лад, ман ную ка шу, але ка лі 

яе вы клас ці на та лер ку ў вы гля дзе 

смай лі ка, то з'я віц ца ці ка васць, а 

ра зам з ёй і апе тыт.

— Дач ка пра яў ляе ці ка васць 

да му зы кі?

— О, з ёй вель мі ці ка вая гіс то-

рыя ад бы ла ся. Ад ной чы я прый шоў 

на рэ пе ты цыю ра зам з Ан ге лі най. 

У мя не на ру ках яна спа кой на слу-

ха ла лі ры ку, а вось ка лі за спя ваў 

бой кую і гуч ную пес ню... за сну ла. 

А ўво гу ле яна лю біць тан ца ваць, 

пад пя ваць.

— Хто да па мог вам тра піць 

на пра фе сій ную сцэ ну і ад ра зу 

стаць са ліс там Го мель скай фі-

лар мо ніі?

— Мой бліз кі ся бар Кан стан цін 

Га рош ка. Ён, да рэ чы, і ця пер там 

пра цуе. Мы з ім бы лі з дзя цін ства 

зна ё мыя і су стрэ лі ся як раз у той 

мо мант, ка лі праз ра монт рэ ста-

ра на мне да вя ло ся шу каць ін шае 

мес ца. Я ўжо збі раў ся ўлад коў вац-

ца ў пі цэ рыю, але, па га ва рыў шы з 

сяб рам, да ве даў ся, што па трэб ны 

ва ка ліст у ар кестр, і я дзе ля жар ту 

вы ра шыў па спра ба ваць ся бе ў Го-

мель скай фі лар мо ніі. Так і па чаў ся 

мой твор чы шлях на пра фе сій най 

сцэ не.

— Шэсць га доў вы слу жы це ў 

На цы я наль ным ака дэ міч ным на-

род ным ар кест ры Бе ла ру сі імя 

І. Жы но ві ча. Як вас су стрэ лі ў 

вя до мым ка лек ты ве?

— Гэ та мая са мая вя лі кая ўда-

ча. Та му што гэ та не прос та ка лек-

тыў, гэ та — мая сям'я, я вель мі да-

ра жу ар кест рам. Удзяч ны Воль зе 

Бры лон за тое, што яна за пра сі ла 

мя не ў яго. Воль га пра цуе ў нас 

вя ду чай і му зы ка знаў цам. А яшчэ 

яна — мой на стаў нік, са ма пра фе-

сій ны му зы кант, заў сё ды га то вая 

да па маг чы.

— Не бу ду пе ра ліч ваць усе 

кон кур сы, лаў рэ а там якіх вы 

з'яў ля е це ся... Рас ка жы це, які з 

іх стаў са мым па мят ным і важ-

ным для кар' е ры

— Са мы га лоў ны — гэ та, вя-

до ма, «Сла вян скі ба зар». Сме ла 

мож на ска заць: маё ста наў лен не 

як ар тыс та па ча ло ся ме на ві та з 

яго.

— А што дае ар тыс ту ўдзел у 

іх, на прык лад, у тым жа «Х-фак-

та ры»?

— На пэў на, най перш гэ та пра-

вер ка ха рак та ру: ты ў чу жой кра і не, 

шмат кан ку рэн таў. А по тым мож на 

па хва ліц ца сяб рам і бліз кім: і я там 

быў, і я ўдзель ні чаў!

— Анд рэй, у пра гра ме ва ша га 

кан цэр та «Пад бя ру му зы ку» — 

пес ні бе ла рус кіх кам па зі та раў, 

са вец кая і су свет ная кла сі ка. 

Зван ні «на цы я наль ны» і «ака-

дэ міч ны» ў ар кест ра, у якім вы 

пра цу е це, да мно га га аба вяз ва-

юць. Кі раў ніц тва ка лек ты ву не 

су праць экс пе ры мен таў?

— Наш мас тац кі кі раў нік, на-

род ны ар тыст Бе ла ру сі Мі ха іл 

Ан то на віч Ка зі нец, — най ста рэй-

шы бе ла рус кі ды ры жор і вель мі 

су час ны ча ла век. Та му ён толь кі 

ра ды твор чым іні цы я ты вам. Але 

вы ма е це ра цыю: ра бо та ў ар кест-

ры са праў ды аба вяз вае да та го, 

каб усё бы ло сыг ра на і вы ка на на 

пра фе сій на, з гус там і лю боўю да 

пуб лі кі. Аран жы роў кі да ўсіх пе сень 

зра біў за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі, 

кам па зі тар і муль ты ін стру мен та ліст 

Аляк сандр Крам ко. Ска жу шчы ра: 

ці ка ва па слу хаць, як ён пе ра клаў 

му зы ку Рай ман да Паў лса, Іга ра 

Кру то га, Яна Гі ла на або Джо на 

Лор да для цым ба лаў.

— Ра бо та ў ар кест ры, соль-

ныя пар тыі ў мю зік лах, улас ныя 

твор чыя пра ек ты, сям'я... Ці за-

ста ец ца ў вас воль ны час і як вы 

яго пра во дзі це?

— Ча су на ад па чы нак з бліз кі мі, 

на жаль, ма ла, але ме на ві та род-

ныя на тхня юць, да юць сі лы на но-

выя здзяйс нен ні, за што я ім вель мі 

ўдзяч ны.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та 

з аса біс та га ар хі ва спе ва ка.

«Збі раў ся ўлад коў вац ца 
ў пі цэ рыю, але, па га ва рыў шы 
з сяб рам, да ве даў ся, 
што па трэб ны ва ка ліст 
у ар кестр, і я дзе ля жар ту 
вы ра шыў па спра ба ваць ся бе».

«ШЧАС ЛІ ВЫ, 
БО ЗАЙ МА Ю СЯ ТЫМ, 

ШТО ЛЮБ ЛЮ»


