
Аў тар ма тэ ры я лу ра ней 

пра ца ваў у «Звяз дзе». 

Але і ця пер, бы ва ю чы 

ў но вых твор чых 

па езд ках, не за бы вае 

род ную га зе ту. Сён ня 

мы пра па ну ем 

яго на тат кі з 

ня даў ня га па да рож жа 

на ра сій скі Да лё кі 

Ус ход, пад рых та ва ныя 

спе цы яль на 

для «Звяз ды».

20 чэрвеня 2018 г.12 ДУХ ВАНД РА ВАН НЯЎ

Хто на поў дзень, 
хто на за хад... 
Я — у ін шы бок

На Да лё кім Ус хо дзе я бы-

ваў у ча сы Са вец ка га Са-

ю за — па раз мер ка ван ні. 

Цяпер вы ра шыў на ве даць 

той край яшчэ раз. У ра сій-

скіх пе ра воз чы каў ця пер 

зда ро вая кан ку рэн цыя, яна 

на ру ку па да рож ні кам. Та му 

бі лет у край сва ёй ма ла до сці 

вы ла віў па вель мі ла год най 

ца не.

На лі ніі Маск ва—Ула дзі-

вас ток за дзей ні ча ны ма гут-

ны аэ ро бус, які бя рэ на борт 

больш за паў ты ся чы па са-

жы раў ад ра зу. Пас ля ўзлё ту 

зла віў ся бе на дум цы: на ват 

прос та па гля дзець цуд су-

час на га авія бу да ван ня — на 

жаль, не на ша га — тых гро-

шай вар та. Па са жы ру вы да-

юць тап кі і зуб ную шчот ку з 

па стай. Кор мяць смач на, не 

скнар ні ча юць. Хо чаш — кі но 

гля дзі ў пер са наль ным ма ні-

то ры або гуль ня мі за баў ляй-

ся, хо чаш — кар ту па лё ту са-

чы або від з ка бі ны пі ло та.

І хоць у Пры мор'і па на ва-

ла не па гадзь, та ко му гі ган-

ту тай фун быў не страш ны, 

се лі мяк ка. За тое «дроб ную 

авія цыю» ліў ні пры ціс ну лі 

да зям лі. А мне ад Ула дзі-

вас то ка трэ ба бы ло яшчэ 

да лей ля цець. Ка ля паў су-

так прый шло ся пра му чыц-

ца ў аэ ра пор це, ча ка ю чы 

на двор'я. Аэ ра дром пры-

зна чэн ня — ра ён ны цэнтр 

Ка ва ле ра ва. З Ула дзі вас то-

ка па су шы скрозь хрыб ты 

Сі ха тэ-Алі ня, ту ды з паў дня 

зой ме да ро га. А па вет ра-

ным шля хам — га дзі на лё ту. 

Хвой ны пах ад чу ваю ад ра зу, 

як па кі даю са ма лёт. Па вет-

ра цу доў нае — ва кол тай га, 

а мяс цо вая пра мыс ло васць 

ні я кай не бяс пе кі для эка ло-

гіі не ўяў ляе. Той эка но мі кі, 

якой сла ві ла ся Ка ва ле ра ва 

ў са вец кія ча сы, прос та не 

ста ла. Спы ніў ся гор на-аба га-

чаль ны кам бі нат, за чы ні лі ся 

і шах ты, што зда бы ва лі яму 

ру ду.

Ка лі не ўні каць у эка на-

міч ныя рэа ліі, та ёж ны па сё-

лак вы гля дае, вя до ма, ка ла-

рыт на. У ім ад чу ва ец ца гэ та кі 

зда ро вы дух ра сій скай глы-

бін кі, дзе ля яко га не цяж ка 

да лё кі шлях пе ра адо лець. 

Праз па сё лак пра ця кае ра-

ка з ад най мен най наз вай Ка-

ва ле раў ка. З па вет ра ба чыў, 

як па ду жэ лыя пас ля ліў няў 

яе во ды пад мы лі жы лы дом 

на ўскра ін най ву лі цы. На кі-

роў ва ю чы ся пас ля да ска лы, 
на зва най у го нар ге роя тво-
раў Ар сень е ва Дэ рсу Уза-
ла — мяс цо вай ад мет нас-
ці, — ха цеў і пад топ ле ны дом 
па гля дзець. А ха ты і не ака-
за ла ся — змы ла яе ра зам з 
ага ро дам хут кая Ка ва ле раў-
ка. За ста лі ся толь кі жы ха ры і 
вы не се ны хат ні скарб.

Спра вы ва ен ныя
Па лю ба ваў шы ся па сял ко-

вы мі пры га жос ця мі, гру зім у 

ма шы ну ўсё не аб ход нае 

і на кі роў ва ем ся да акі я-

на. За куп ля ю чы пра дук-

цыю ў да ро гу, мяс цо выя 

вы бра лі бе ла рус кую 

згу шчон ку. Яна каш туе 

да ра жэй за ас тат нія, але 

да лё каў сход ні кі лі чаць: 

толь кі бе ла рус кі пра дукт 

і за ха ваў ра ней шы на ту-

раль ны смак.

На акі ян мя не вы вез 

бы лы ра ке та бу даў нік 

Кан стан цін. Ён не ка лі 

пас ля шко лы здо леў ад-

сюль па сту піць у вя ду чую 

ВНУ са вец ка га ра ке та-

бу да ван ня. Як вы дат ні ка 

ву чо бы яго раз мер ка ва лі 

ў кан струк тар скае бю ро, 

дзе рас пра цоў ва лі ся ру-

ха ві кі са мых гроз ных ва ен-

ных ра кет. Пра пра ца ваў там 

ня ма ла і ра бо тай быў за да-

во ле ны. Але ў адзін мо мант 

ад ва жыў ся кі нуць Маск ву, 

ра ке ты і вяр нуц ца да до му.

На кі роў ва ем ся ў Оль гін-

скі ра ён, да за лі ва Ула дзі-

мі ра. Рус кія ма ра кі ад кры лі 

для ся бе гэ ты за ліў у лі пе ні 

1857 го да як раз на пя рэ дад-

ні свя та Свя то га Ула дзі мі ра. 

У го нар свя то га і на зва лі. За-

ліў вель мі пры го жы, з ці ка-

вай гіс то ры яй. У яго глы бі нях 

ля жыць прад мет лю бо ві дай-

ве раў — крэй сер «Ізум руд», 

за топ ле ны рус кі мі ма ра ка мі 

пас ля пра ры ву з Цу сім скай 

біт вы. Доў гія га ды на ва кол-

ле лі чы ла ся стро га за ба ро-

не най зо най. Мыш ту ды не 

маг ла пра сліз нуць. У за лі ве 

Ула дзі мі ра дыс ла ка ва лі ся 

ды ві зія атам ных пад вод ных 

ло дак Ці ха акі ян ска га фло ту 

і схо ві шча ядзер ных бо еп ры-

па саў для іх. Ад сюль гроз ныя 

ата ма хо ды ад праў ля лі ся да 

марш ру таў ба я во га па тру-

ля ван ня па ўсім су свет ным 

акі я не.

Ба зу за кры лі ў 1994 го дзе, 

і га ра док пад вод ні каў з мар-

ской наз вай Ра куш ка асі ра-

цеў. Вя лі кія пры чаль ныя пір-

сы і на паў раз бу ра ная тэх ніч-

ная зо на пус ту юць. А вось 

жы лы га ра док не знік. Там 

за ста лі ся тыя, ка му пас ля 

флоц кай служ бы з'яз джаць 

не бы ло ку ды. У пя ці па вяр-

хо ві ках су сед ні ча юць жы лыя 

і кі ну тыя ква тэ ры — з вы бі-

ты мі дзвя ра мі і вок на мі. Як 

вы жы ва юць зі мой бы лыя 

ўла да ры атам ных суб ма рын 

і іх сем'і, ка лі ква тэ ры за сця-

ной за мя тае сне гам, — цяж-

ка на ват уя віць. У Ра куш цы 

за стаў ся і пом нік экі па жу 

лод кі К-129, якая за гі ну ла на 

ба я вой служ бе ў акі я не. Ён 

зроб ле ны ў вы гля дзе ба я вой 

руб кі ата ма хо да — і так са ма 

пры хо дзіць у за ня пад. Хоць 

ад стаў ныя ма ра кі, як мо гуць, 

ра ман ту юць ме ма ры ял за гі-

ну лым ка ле гам, бур' ян ва кол 

вы кош ва юць.

Па ла тач ная 
ра бін за на да

Ле там і ран няй во сен ню 

на ўзбя рэж жы Япон ска га мо-

ра вы рас та юць па ла тач ныя 

га рад кі. Ад па чы валь ні кі пры-

бы ва юць на аў та ма бі лях — у 

асноў ным пра ва руль ных — з 

Ха ба раў ска, Кам са моль ска, 

на ват з да лё ка га Якуц ка. Па-

куль яшчэ не се зон, і сва бод-

на га мес ца коль кі за ўгод на. 

Мы раз бі ва ем па лат кі на мы-

се Ба лю зек, ад куль доб ра ві-

даць вы хад у акі ян. Гар ла ві на 

вус ця не дзе пад тры кі ла мет-

ры. Ва ен ныя пас ля пра хо ду 

ло дак за кры ва лі яе жа лез-

ны мі сет ка мі — уяў ля е це моц 

тых ме ха ніз маў?! Паз ней дэ-

ман та ваць гэ тыя цу да-сет кі 

не ста лі або не змаг лі. Так і 

за ста лі ся яны ржа вець у глы-

бі нях. Пла ваць у тым ра ё не і 

сён ня не бяс печ на — рап там 

уз ні ка юць і бур ляць-кру жаць 

ма гут ныя плы ні. Мае зна ё-

мыя вы ра шы лі ў па год ны 

дзень пра плыс ці на вёс лах 

ад ад на го мы са да дру го га. 

А акі ян узяў і пра чнуў ся. І па-

нес ла шлюп ку... Ледзь вы-

граб лі, а по тым на бе ра зе 

доў га ад стрэ су ады хо дзі лі.

У лі пе ні ва да яшчэ да-

во лі ха лод ная. Шмат во да-

рас цяў — тут на ват іс на ваў 

ка лісь ці за во дзік па на рых-

тоў цы мар ской ка пус ты. Ужо 

ідзе на не раст пер шы ла сось. 

Во дзіц ца гра бень чык. Су-

стра ка ец ца і мар скі агу рок — 

тут ён за вец ца трэ панг. За 

ла со сем па лю юць дзе ля 

чыр во най ік ры. Гра бень чык 

смач ны, на ват ка лі ес ці сы-

рым. На трэ пан гу мож на доб-

ра за ра біць. Літ ро вы сло ік 

на стой кі з трэ пан га на мё-

дзе, якая лі чыц ца ля чэб най, 

ідзе за двац цаць-трыц цаць 

до ла раў. Вя до ма, про мы сел 

ла са сё вых, як і гра бень чы-

ка з трэ пан гам, зна хо дзіц ца 

пад за ба ро най. Але ры ба коў 

усё роў на ха пае. Ры бац кая 

спра ва — тым больш у бра-

кань ер скім ста ту се — за ня-

так ры зы коў ны і не кож на му 

па сі лах. Па тра бу ец ца вы-

ра шыць тры пы тан ні. Асво-

іць апус кан не з аква лан гам, 

умець вес ці по шук у ле дзя-

ных глы бі нях. І по тым уця чы 

ад ры ба а хо вы. І яшчэ трэ ба 

ўмець абы хо дзіц ца з уло-

вам. Гра бень чык, сціс ка ю чы 

ў ахоў ным реф лек се створ кі 

пан цы ра, здоль ны моц на па-

рэ заць ру кі. А трэ пан га трэ ба 

збе раг чы пры транс пар ці роў-

цы, інакш са ма лік ві ду ец ца, 

вы вер нуў шы ся на вы ва рат — 

зра біў шы свое асаб лі вае ха-

ра кі ры.

Ка лі не па ле на вац ца не-

каль кі га дзін ка рас кац ца 

скрозь стром кія пры бя рэж-

ныя ска лы, мож на вы браць 

са бе пер са наль ную бух ту 

для ад па чын ку на бяз меж-

ным акі ян скім бе ра зе. І гэ та 

та го вар та. Пра бі рац ца па 

ска лах ня прос та, але ўяў-

лен не ся бе стап ра цэнт ным 

ра бін зо нам ка ля са ма га вя-

лі ка га акі я на пла не ты — па-

чуц цё, якое нель га вы ка заць. 

Па шан ца ва ла на ват нер паў 

уба чыць — ад ра зу чац вя-

рых. Ча ла ве ка яны, ві даць, 

не моц на ба яц ца. Але ка лі 

жва ва рва ну лі з ва ды на пры-

бя рэж ныя ка мя ні, пры му сі лі 

і мя не па хва ля вац ца. Па во-

дзі ны звяр коў сіг на лі лі хут-

чэй за ўсё аб з'яў лен ні дра-

пеж ні каў. Ві даць, да бе ра га 

па ды шлі гроз ныя ка сат кі. 

У апош нія га ды і аку лы ста лі 

па ды мац ца сю ды з паў днё-

вых шы рот.

Про мы сел пры род ных 

ба гац цяў тут і ра ней вёў-

ся ак тыў на, а ця пер на быў 

ня ба ча ны раз мах. Тыг ры з 

леа  пар да мі, якія тут ва дзі-

лі ся ста год дзя мі, апы ну лі ся 

на мя жы знік нен ня. Тра фей 

гэ ты для бра кань е ра зайз-

дрос ны. Пе ра куп шчы кі за 

ту шу зве ра пла цяць ад 

пя ці міль ё наў руб лёў. 

Пры ро да ахо ва спра буе 

зма гац ца. Але па ру-

шаль ні ка трэ ба зла віць 

на га ра чым і да ка заць 

яго ві ну. А су стра ка юц-

ца ж і та кія вы со ка па-

стаў ле ныя па ляў ні чыя, 

якім зям ныя за ко ны не 

пі са ныя.

Да вя ло ся су стрэць у 

тай зе пра мыс ла ві ка. Той 

спа чат ку па спра ба ваў 

ухі ляц ца ад раз моў. Але 

да ве даў шы ся, з якіх я 

кра ёў, под аб рэў. «А тыг-

ра за бі ваць да во дзі ла-

ся?» — не ўтры маў ся я ад 

пы тан ня. «Мой та ва рыш 

па не аб ход нас ці стра ляў. 

Тыгр на яго пер шы скок нуў. 

Мо жа, пры хва рэў і на зве ра 

не мог па ля ваць. Або са свай-

го ўчаст ка пры браць ха цеў. 

Яму ж кі ла грам пяць дзя сят 

мя са ў дзень трэ ба, та му піль-

на со чыць за па га лоў ем на 

сва ім абы хо дзе, як і за тым, 

каб кан ку рэн таў там не бы ло. 

Сам я ад ной чы на ткнуў ся на 

тру пы тыг ра і мядз ве дзя — лі-

чы, у аб дым ку ля жа лі. Тыгр 

ата ка ваў уда ла, але і міш ка 

злаў чыў ся рва нуць жы вот па-

ла са ці ку. Шка да, што поз на 

я іх знай шоў, і ту шы па спе лі 

пра тух нуць. А так бы доб ра 

мог пра даць».

Свая ма лая ра дзі ма
Не каль кі дзён ста яў по-

бач з на шай па лат кай егер 

з не ты по вым для ту тэй шых 

мяс цін проз ві шчам Па зняк. 

«Так, мае баць кі з Ві цеб шчы-

ны сю ды пе ра еха лі, і я бе ла-

ру сам за пі са ны. Хоць сам у 

Бе ла ру сі ні ко лі не быў». Па 

аду ка цыі ён — ін жы нер-сейс-

мог раф. За па тра ба ва ная бы-

ла ра ней гэ тая пра фе сія на 

Да лё кім Ус хо дзе. А за раз і 

ў сей смог ра фаў ра бо ты не 

ста ла. Прый шло ся ў еге ра 

пе ра ква лі фі ка вац ца.

Пра наш па ла тач ны ла гер 

пай шла па га лос ка. На ват кі-

раў ніц тва ра ён най па лі цыі 

ўша на ва ла пры сут нас цю. Не 

кант ра ля ваць — для гэ та га, 

на пэў на, прос та га сяр жан та 

па сла лі б. Пад пал коў нік адо-

леў доў гую да ро гу прос та па-

ці ка віц ца, як ця пер жы вец ца 

ў Бе ла ру сі. Ін шы мяс цо вы 

на чаль нік пры ка ціў... па час-

та ваць пло вам. Ле пей яго ва 

ўсёй акру зе ні хто га та ваць 

не ўмее. Сам ён — не мец па 

на цы я наль нас ці. У са вец кія 

ча сы яго прод каў сю ды з Па-

волж жа вы сла лі. За раз уся 

рад ня на гіс та рыч най ра дзі-

ме — у Гер ма ніі. З'яз джаў ту-

ды і ён. Ра бо ту доб рую знай-

шоў, улад ка ваў ся. А по тым 

усё ж вяр нуў ся. Не мо гуць 

яны без гэ тых аб ша раў. Без 

краю з вель мі ня прос тым 

жыц цём. Але род на га. Пас-

ля яко га ў Еў ро пе зда ец ца 

вель мі цес на.

Ула дзі вас ток — 
го рад на шан скі

Ця пер Ула дзі вас ток ува-

хо дзіць у дзя сят ку най леп-

шых ра сій скіх цэнт раў ту-

рыз му. Ле тась яго на ве да ла 

тры мільёны гас цей. У го ра-

дзе на ліч ва ец ца ка ля 500 ар-

хі тэк тур ных пом ні каў. Та кія 

вы дат нас ці, як му зей «Ула-

дзі вас тоц кая крэ пасць», які 

ўклю чае больш за сто фар-

ты фі ка цый ных збу да ван няў, 

Пры мор скі акі я на ры ум, рас-

кан сер ва ва ны му зей Даль за-

во да, ме ма ры ял з ка раб лём-

му зе ем «Чыр во ны вы мпел» 

і пад вод най лод кай С-56 — 

па доб ны ары гі наль ны ту рыс-

тыч ны асар ты мент на ўрад ці 

дзе яшчэ су стрэ неш.

У са вец кія ча сы да 15—

20 % га рад ско га на сель ніц-

тва скла да лі вай скоў цы — 

та кі лёс го ра да-гар ні зо на на 

Ці хім акі я не. Пад час апош-

ня га пе ра пі су ў 2010 го дзе 

з 600 ты сяч на сель ніц тва 

Ула дзі вас то ка 1642 жы ха ры 

на зва лі ся бе бе ла ру са мі.

...У дзень ад лё ту вы па-

ла не каль кі воль ных га дзін 

прос та па блу каць па Ула дзі-

вас то ку. Пры яце лі да мо ві лі ся 

са зна ё мым, каб той па быў 

ма ім гі дам. У пры зна ча ны 

час на да ра гім джы пе пад-

ка ціў ім па за нтны муж чы на. 

Ва зіў усю ды, ку ды пра сіў. І па 

го ра дзе, і на вост раў Рус кі па 

но ва збу да ва ным мос це, і да 

ўсіх па мят ных мес цаў.

Хіт ра пры жму рыў шы ся, 

спы таў: як там спра вы на 

ра дзі ме? Га доў пят нац цаць 

яе, маў ляў, ужо не на вед ваў. 

Ака за ла ся, так са ма наш 

зям ляк. Ро дам з Ор шы. Слу-

жыў авія та рам на крэй се ры 

«Мінск» — ту ды па пра сіў ся 

пас ля ва ен на га ву чы лі шча. 

Экс плу а та ваў ка ра бель ныя 

са ма лё ты і да гэ та га ча су 

пра іх з за хап лен нем рас-

каз вае. У 1994 го дзе гроз-

ны авія но сец пра да лі Кі таю, 

ва ен ных ска ра ці лі. Ры зык-

нуў па спра ба ваць аб жыц-

ца на да лё каў сход няй зям-

лі — і атры ма ла ся. Ця пер 

ар ша нец — зу сім не апош ні 

біз нес мен Ула дзі вас то ка. 

Але, кі нуў шы свае спра вы, 

ах вот на па га дзіў ся су стрэц-

ца з не зна ё мы мі зем ля ка мі. 

Ча му? Я так зра зу меў, што 

ў жыц ці тут у яго за раз ёсць 

усё. Толь кі вост ра не ха пае 

маг чы мас ці хоць з кім-не-

будзь пе ра кі нуц ца па рай 

слоў па-бе ла рус ку.

Ві кен цій КЛЮЧ НІК.

Мінск—Ула дзі вас ток—Мінск.

КА ЛЯ СА МА ГА ЦІ ХА ГА АКІ Я НАКА ЛЯ СА МА ГА ЦІ ХА ГА АКІ Я НА

Та кіх ма ляў ні чых пей за жаў 
на ра сій скім ці ха акі ян скім 

уз бя рэж жы не злі чо нае мност ва.

Мі ма гэ та га ма я ка дзе ся ці год дзя мі вы руль ва лі 
атам ныя суб ма ры ны на ба я вую служ бу ў акі ян.

Усё, што за ста ло ся 
ад звыш сак рэт най ба зы пад вод ні каў.

Той са мы апус це лы гор ны кам бі нат.


