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Ма ры здзяйс ня юц ца — 

ванд роў нік з Жо дзі на мо-

жа гэ тым па хва ліц ца. Але 

ад на рэч фа та гра фа ваць 

хіт рых ле му раў і ха ме ле о-

наў, ін шая — лю дзей, якія 

там жы вуць:

— Ку пі лі на рын ку пар-

сю ка, цы га рэт і пай шлі 

зна ё міц ца... У кож на га 

пле ме ні ў той жа Ін да не зіі 

(а іх там, мо жа, сот ні) — 

свой лад жыц ця, свае тра-

ды цыі, звыч кі. Ней кае сло-

ва дзесь ці мае адзін сэнс, 

а ў ін шым мес цы — зу сім 

не та кі. Трэ ба ўмець зна-

хо дзіць пра віль ны кан такт 

з та кі мі людзь мі, бо на ват 

жэс там ру кі ты мо жаш па-

крыў дзіць ча ла ве ка. І без 

пра вад ні ка лепш не іс ці 

ўво гу ле.

Ге надзь Кан стан ці на віч 

сва ёй пра ста той, шчы рас-

цю пры цяг ваў ува гу мяс-

цо вых жы ха роў. Ад ной чы 

пра ва дыр пле ме ні на ват 

за пра сіў ванд роў ні ка ў гос-

ці — у сваю ха ці ну, зроб ле-

ную з тра вы і вец ця.

— Хат ка ў яго бы ла двух-

па вяр хо вая, ка лі мож на так 

ска заць. Вы шы нёй дзесь ці 

пад два мет ры. На пер шым 

уз роў ні жон ка ва жа ка спіць 

з дзець мі, а мы па лез лі на 

дру гі ярус. А яшчэ спе цы-

яль на для нас мяс цо выя 

жы ха ры ра зы гры ва лі бой. 

Імі та цыя, але па-са праўд-

на му: коп'і, ся ке ры, кры кі. 

Ві до ві шча!

Бы ваў Ге надзь Кан стан-

ці на віч і ў та кіх пля мё нах, 

якія ў не да лё кім мі ну лым 

зай ма лі ся на ват ка ні ба ліз-

мам. Тут наш ванд роў нік 

быў асаб лі ва асця рож ны 

ва ўсіх сва іх ру хах і сло-

вах.

На Кі лі ман джа ра ўзды-

маў ся з гру пай. Але дай шоў 

адзін. На га ры бы лі тры фі-

ні шы (на роз ных вы шы нях), 

і да лё ка не ўсе ад важ ва лі ся 

па ды мац ца пас ля пер ша-

га. Ге надзь Кан стан ці на віч 

пры знаў ся: «Бы ло скла да-

на, та му што па вет ра на 

вы шы ні ма ла, ад чу ва ец ца 

ціск. На вяр шы ні снег ля-

жаў, а я ў тап ках быў... Так! 

Я ванд рую ў лёг кім абут ку. 

Мне — хо ра ша».

З Жо дзі на 
да Ула дзі вас то ка — 
за ча ты ры ме ся цы

— Пер шыя кі ла мет ры 

ма раль на да ва лі ся цяж ка. 

Ехаў і ду маў: на вош та? Ся-

дзеў бы до ма, гас па дар ку 

вёў... Але на ма ім шля ху 

трап ля лі ся лю дзі, са мыя 

роз ныя. Яны вет лі ва су-

стра ка лі мя не, пад трым лі-

ва лі ма раль на і фі нан са ва. 

Я шчы ра ўдзяч ны ўсім, з 

не ка то ры мі кан так тую і 

ця пер.

Эка но міць да во дзі ла ся 

на ўсім. Куп ляў Ге надзь 

Кан стан ці на віч у асноў ным 

зап част кі для транс пар ту. 

Еў рол тан — доб ра, ка лі 

хто час та ваў нар маль най 

ежай. Пры чы на не толь кі ў 

фі нан сах. Ве ла сі пед — не 

ма шы на, увесь ба гаж трэ-

ба цяг нуць са мо му. Зда ец-

ца, узяў толь кі не аб ход нае 

для ванд роў кі, ад нак ва га 

ра зам з ве ла сі пе дам атры-

ма ла ся ка ля 50 кі ла гра-

маў. Уя ві це, што гэ ты груз 

вандроўнік пра цяг нуў праз 

10 760 кі ла мет раў! Уз доўж 

Бай ка ла ехаў амаль трое 

су так, ба чыў яго праз рыс-

тасць і ве ліч. Плюс са ма-

стой най ванд роў кі ў тым, 

што ў лю бы мо мант мож на 

спы ніц ца і па гля дзець на-

ва кол ле, сфа та гра фа ваць. 

Ге надзь Кан стан ці на віч усё 

імк нуў ся за ха ваць не толь кі 

ў сва ёй па мя ці, але і ў фо-

та апа ра це. Ка лі рап там у 

соп ках «ла ві ла» ма біль ная 

су вязь — хут чэй ад праў ляў 

СМС сям'і, якая, вя до ма ж, 

хва ля ва ла ся і ча ка ла на-

він.

— Ад лег ласць па між 

Чы той і Ха ба раў скам — ка-

ля 500 кі ла мет раў. За гэ ты 

ад рэ зак да ро гі не тра піў ні 

адзін на се ле ны пункт. Бы лі 

праб ле мы з ва дой. Але за-

ехаў! За ча ты ры-пяць дзён 

дзесь ці...

Ге надзь Пу зан ке віч 

кож ны дзень імк нуў ся пе-

ра адоль ваць не менш за 

сто кі ла мет раў. Яго су-

стра ка лі роз ныя лю дзі, 

мно гія за пра ша лі да ся бе, 

час та ва лі абе дам і здзіў-

ля лі ся та кой незвычайнай 

і на ват не бяс печ най ідэ і. 

І чым блі жэй шай ра бі ла ся 

апош няя ад мет ка на кар-

це — Ула дзі вас ток — тым 

су мней ра бі ла ся на ша му 

ванд роў ні ку.

— Мар кот на ста ла. Мэ та 

амаль да сяг ну та, і што? Ну 

да еду я да Ула дзі ка, а по-

тым? Та кія дум кі бы лі. На 

ўез дзе ў го рад, да рэ чы, 

ледзь пад ма шы ну не тра-

піў... А по тым «ад пус ці ла». 

Пас ля вы ра шыў ад лу чыц-

ца ад асноў на га марш ру-

ту, па бы ваў на Са ха лі не і ў 

Сая нах. На зад, у Су да боў-

ку, да бі раў ся на цяг ні ках.

Шэ рыя квад ра ты 
Пу зан ке ві ча

У пе ры я ды «за ціш ша» 

Ге надзь Кан стан ці на віч так-

са ма не мар нуе час. Апра-

ча жы вых ле бе дзяў (абод-

вух ён на зы вае ад ноль ка-

ва — Го шы), вы са джа ных 

дрэў і кус тоў, пры ве зе ных 

з Да лё ка га Ус хо ду, мож-

на ўба чыць чу ча лы дзі кіх 

звя роў і пту шак, ма ты лёў 

і жу коў. Так сі дэр мі яй зай-

ма ец ца з 1974 го да. І ця пер 

у яго май стэр ні зна хо дзяц-

ца экс па на ты, якія трэ ба 

пад ла таць, а хтось ці толь-

кі атрым лі вае тут «дру гое 

жыц цё». Паў сюль ма тэ ры-

я лы для ра бо ты, на ста ле 

чар ця жы, лі ней кі, ігол кі... 

Па ба чыў шы част ку гэ та-

га пра цэ су, ма гу ска заць, 

што ра бо та до сыць кар пат-

лі вая, па тра буе цяр пен ня і 

вы трым кі, ка лі не ска заць 

стры ма нас ці.

Так, у ха це гас па дар 

тры мае аса біс та га ваў ка, 

мядз ве дзя, не каль кіх паў лі-

наў і соў... Скла да на пе ра-

лі чыць, коль кі за сты лых ва-

чэй гля дзіць на ця бе з ку та і 

сцен. Та му нач ных зла дзе-

яў так сі дэр міс ту ня ма ча го 

ба яц ца! На асоб най сця не 

ві сяць, як ка жа сам гас па-

дар, «шэ рыя квад ра ты Ге-

на дзя Пу зан ке ві ча». Пад імі 

тое, што ба іц ца со неч на га 

све ту, тое, да ча го нель га 

да кра нац ца, і ўсё, што мы 

мо жам, — гэ та на зі раць 

за пры га жос цю твор час-

ці пры ро ды: пад «шэ ры мі 

квад ра та мі» за хоў ва ец ца 

ка лек цыя ма тыль коў з роз-

ных кут коў све ту. Не маг чы-

ма вы явіць най пры га жэй-

ша га, та му што кож ны мае 

ўні каль ную афар боў ку і 

фор му кры лаў. Акра мя ма-

тыль коў, тут жа спяць жу кі 

роз ных ві даў, мна га нож кі, 

па ву кі, ся род якіх я па зна ла 

толь кі та ран ту ла...

На ву лі цы — са праўд ная 

гас па дар ка. Абы хо дзя чы 

ага род, мож на па ба чыць 

гор ліц, якія, да рэ чы, ня даў-

на аб за вя лі ся пту ша ня та мі, 

чап лю, фа за наў, гу сей, ле-

бе дзяў і, вя до ма ж, ку рэй. У 

кан цы не ма ло га два ры шча 

ёсць са жал ка, якую гас па-

дар сам ка лісь ці аб ла дзіў. 

У па ру сю ды лю бяць пры-

ля таць кач кі.

Ця пер Ге надзь Пу зан ке-

віч пра цуе ў края знаў чым 

га рад скім му зеі. Ра бо ты 

шмат, і 59-га до вы ванд роў-

нік з Жо дзі на пры зна ец ца, 

што мэ та па ехаць на Да лё-

кі Ус ход не апош няя...

Ка ця ры на КАС ЦЕ ВІЧ.

АД СУ ДА БОЎ КІ 
ДА УЛА ДЗІ ВАС ТО КА...

Коль кі слі ны ў дзень 
вы лу чае ма лое дзі ця,

і ін шыя «ад крыц ці» 
Шно бе леў скай прэ міі 2019 го да

29-я па лі ку цы ры мо нія ўру чэн ня, так бы мо віць, аль-

тэр на ты вы Но бе леў скай прэ міі, ад бы ла ся ў Гар вард скім 

уні вер сі тэ це. Яе лаў рэ а та мі, як заў сё ды, ста лі 10 са мых 

дзіў ных і не звы чай ных на ву ко вых прац з па цеш ны мі 

наз ва мі і, мяк ка ка жу чы, не ві да воч ным прак тыч ным 

пры мя нен нем. Да сле да ван ні, якія, як на пі са на ў ста-

ту це прэ міі, «пры му ша юць вас спа чат ку ўсміх нуц ца, а 

по тым за ду мац ца».

Пры гэ тым уру ча юць прэ мію са праўд ныя но бе леў скія лаў рэ а-

ты. Сё ле та гэ та бы лі Эрык Мас кін, які ў 2007 го дзе атры маў «но-

бе ля» па эка но мі цы, Рыч Ро бертс (1993, ме ды цы на і фі зі я ло гія) 

і Джэ ром Фрыд ман (1990, фі зі ка). За сна валь нік уз на га ро ды — 

рэ дак тар ча со пі са АІR («Ана лы не ве ра год ных да сле да ван няў») 

і ня змен ны вя ду чы цы ры мо ніі ўру чэн ня «Шно бе ля» Марк Аб ра-

хамс — кож ны год пе ра тва рае ўзна га ро джан не ў ка ме дый нае 

шоу з эле мен та мі аб сур ду на за да дзе ную тэ му.

Тэ ма гэ та га го да бы ла за яў ле на як «Звыч кі». Ад па вед-

ным чы нам вы гля даў і 

сам тра фей, які ўру ча-

ец ца лаў рэ а там: кубачак 

для ка вы, упа коў ка жуй кі, 

цы га рэ та, зуб ная шчот ка і 

яшчэ не каль кі прад ме таў, 

якія сім ва лі зу юць тыя ці 

ін шыя звыч кі. Да яго пры-

кла да лі ся дып лом і «вель-

мі са лід ны» гра шо вы прыз — 10 трыль ё наў до ла раў. Праў да, 

до ла ры бы лі зім баб вій скія і вы да ва лі ся ад ной па пер кай (на 

мо мант вы пус ку банк но ты яе рын ка вы кошт скла даў пры клад-

на 40 цэн таў ЗША).

Аказ ва ец ца, ка лі на маг ні ціць мёрт вых пру са коў, то яны 

знач на даў жэй за хоў ва юць маг ніт ныя ўлас ці вас ці, чым жы выя. 

Да та кой дзіў най вы сно вы прый шла цэ лая між на род ная ка-

ман да на ву коў цаў з шас ці кра ін — Сін га пу ра, Кі тая, Аў стра ліі, 

Поль шчы, ЗША і Бал га рыі. На пі са ная па вы ні ках гэ та га зай-

маль на га да сле да ван ня на ву ко вая пра ца «Бія маг не тыч ныя ха-

рак та рыс ты кі жы вых аме ры кан скіх пру са коў» бы ла ўда сто е на 

Шно бе ля-2019 у на мі на цыі «Бія ло гія».

У на мі на цыі «Фі зі ка» прэ мію атры ма ла да сле да ван не аб 

тым, ча му (а га лоў нае — як!) вам ба ты спраж ня юц ца ку бі ка мі. 

Ся род шмат лі кіх аў та раў гэ тай між на род най пра цы апы ну ла-

ся па ра на ву коў цаў з Тай ва ня, Па тры сія Ян і Дэ від Ху, якія 

ста лі лаў рэ а та мі «Шно бе ля» дру гі раз — упер шы ню за амаль 

30-га до вую гіс то рыю ўзна га ро ды.

Прэ мію па ме ды цы не атры маў італь я нец Сіль ван Га лос, які 

да ка заў, што ўжы ван не ў ежу пі цы да па ма гае за ха ваць зда роўе 

і зні зіць ры зы ку смер ці ад ра ку стра ва валь ных ор га наў — але 

толь кі ў тым вы пад ку, ка лі пі ца гэ тая пры га та ва на ў Іта ліі.

У на мі на цыі «Эка но мі ка» пе ра мо гу атры ма лі на ву коў цы 

з Ні дэр лан даў, якія вы ву ча лі ва лю ту роз ных кра ін у по шу ках 

ад ка зу на пы тан не — банк но ты якой дзяр жа вы лепш за ўсё 

пе ра но сяць хва ро ба твор ныя бак тэ рыі. Вы свет лі ла ся, што са-

мыя бруд ныя — у пра мым сэн се сло ва — па пя ро выя гро шы 

хо дзяць у Ру мы ніі.

Прэ мію ў га лі не ме ды цын скай аду ка цыі атры ма ла да сле да ван-

не, якое рас каз вае, як на ву чаць сту дэн таў-ме ды каў пры да па мо зе 

гу ка вых сіг на лаў, які мі звы чай на трэ ні ру юць са бак, — на кшталт 

цо кан ня язы ком. Ар ты кул так і на зы ва ец ца: «Трэ ні роў ка ўмоў на га 

рэ флек су пры пра вя дзен ні ар та пе дыч ных апе ра цый».

Прэ мія ў га лі не ін жы нер най спра вы да ста ла ся іран ска му 

на ву коў цу Іма ну Фа ра бах шу, які за па тэн та ваў апа рат для 

зме ны пад гуз ні каў.

У на мі на цыі «Хі мія» Шно бе леў ская прэ мія да ста ла ся япон-

ска му пра фе са ру, які пад лі чыў аб' ём слі ны, якую што дня вы-

лу чае ся рэд няе пя ці га до вае дзі ця. Як рас ка заў сам ву чо ны, 

экс пе ры мент ён ста віў на сва іх дзе цях: уз важ ваў ба на ны, 

да ваў іх ста ран на раз жа ваць тром сва ім сы нам — і ва жыў 

пе ра жа ва ную ма су на но ва. Вы свет лі ла ся, што за су ткі пя ці-

га до вае дзі ця вы лу чае пры клад на паў літ ра слі ны.

Асаб лі вы смех у за ле вы клі ка ла аб' ява лаў рэ а та па ана то міі. 

Фран цуз скія да след чы кі вы ву чы лі тэм пе ра тур ную асі мет рыю 

не ка то рых час так муж чын скіх ге ні та лій у аго ле ных і апра ну тых 

лю дзей. Яны вы свет лі лі, што ад на іх част ка звы чай на цяп лей, 

чым ін шая, але толь кі ка лі на муж чы не ёсць адзен не. Вось 

та кой праб ле май за ці ка ві лі ся фран цуз скія да след чы кі, і смех 

за лы — вы дат ная і якас ная ха рак та рыс ты ка іх пра цы.

І, на рэш це, прэ мія мі ру да ста ла ся ка ман дзе на ву коў цаў з 

Бры та ніі і Сін га пу ра за спро бу вы ме раць коль касць за да валь-

нен ня, якое атрым лі вае ча ла век, ка лі яму ўда ец ца па ча саць 

мес ца на це ле, што свяр бе ла.
Іван КУПАРВАС.


