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25 лі пе ня 1853 го да Мін скае 

гу берн скае праў лен не і га рад ская 

ду ма пры ня лі гіс та рыч нае ра шэн-

не — ства рыць пер шую па жар-

ную часць. У яе склад увай шоў 

51 бранд май стар. З ця гам ча су 

па жар ная спра ва эва лю цы я на ва-

ла — ад боч кі на ка лё сах да су час-

ных цыс тэр наў умя шчаль нас цю ў 

10—11 тон, вер та лё таў, ка та раў... 

Гэ ты дзень пас ля і стаў свя там у 

пра фе сій ных па жар ных.

А ў су бо ту, на пя рэ дад ні Дня па-

жар най служ бы, у Мін ску прай шоў 

маш таб ны па рад. За кон ным раз-

лі кам, зва нок яко га не ад но дзе-

ся ці год дзе пры му шаў жы ха роў 

хва ля вац ца — дзе што за га рэ ла-

ся? — іш лі аў та ма бі лі са вец кай 

вы твор час ці, якія ста ліч ныя ра та-

валь ні кі за ха ва лі і ад на ві лі. Больш 

за тое — вяр ну лі ім афар боў ку ў 

ад па вед нас ці з та га час ны мі дзяр-

жаў ны мі стан дар та мі. І ка лі брыч ку 

і «Зі Сы» шмат хто ба чыў толь кі на 

вель мі даў ніх чор на-бе лых фо та і 

ня мых кі на стуж ках, то яр ка-чыр-

во ныя «Зі Лы» на га да лі шмат ка му 

ча сы дзя цін ства.

Не ка то рыя аў та ма бі лі ра та валь-

ні кі па ка за лі пуб лі цы ўпер шы ню. 

Ці ка він кай ста ла гід раў ліч ная аў та-

лес ві ца з вы шы нёй пад' ёму ў 30 мет-

раў, зроб ле ная яшчэ... у 1960-я га-

ды, ка лі ак цэн ты бу даў ніц тва жы лых 

шмат па вяр хо вых да моў у Мін ску 

толь кі па вяр ну лі ся ў бок кла січ ных 

ця пер 9-па вяр хо вак.

Яшчэ больш маш таб ная пра-

гра ма раз гар ну ла ся ў пар ку Гор-

ка га. Вод ная фе е рыя, ра та ван не 

ча ла ве ка са Свіс ла чы з да па мо гай 

вер та лё та, дэ сант па ра шу тыс таў, 

свя точ ны са лют... І за ўсім гэ тым 

на зі ра лі ты ся чы гле да чоў. Шмат 

хто з іх прый шоў на свя та ра зам 

з дзець мі. Яны з вя лі кай ах во тай 

ла зі лі па па жар ных аў та ма бі лях, 

атрым лі ва лі на леп кі, гля дзе лі вер-

та лё ты, чу ха лі за ву хам са бак-лаб-

ра до раў, ме ры лі па жар ную фор му 

і на ват ка та лі ся на ма шы не-пе ра-

вёр ты шы!

— Вя лі кую ўва гу раз віц цю служ-

бы МНС удзя ляе кі раў нік дзяр жа-

вы. На шы ра та валь ні кі га то вы сён-

ня вы кон ваць лю быя па стаў ле ныя 

пе рад імі за да чы, — пад крэс ліў 

мі ністр па над звы чай ных сі ту а-

цы ях Ула дзі мір ВА ШЧАН КА. — 

Для гэ та га ство ра ны два дзя сят кі 

раз на стай ных служ баў. Але на ша 

ас но ва — гэ та па жар ная служ ба. 

А сён няш няе свя та — гэ та да ні на 

па мя ці тым лю дзям, якія 165 га доў 

та му пры чы ні лі ся да пер ша га кро-

ку ў па жар най спра ве. Ме на ві та 

та ды бы лі за кла дзе ны тра ды цыі, 

якія мы ша ну ем і да сён ня.

Та му ка лі вы не тра пі лі на сё-

лет ні па рад ра та валь ні каў — аба-

вяз ко ва па ста рай це ся за ві таць на 

на ступ ны!

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
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Пачатак на 1-й стар.)

Але жыц цё, як вя до ма, заўж ды 

пад кід вае не прад ка заль ныя сюр-

пры зы. Ад ву чыў ся я менш чым 

год, а 4 мая 1977-га атры маў па-

вест ку ў ва ен ка мат. Ад тэр мі ноў ку 

та ды для на ву чэн цаў тэх ні ку маў не 

да ва лі. Мед ка мі сію прай шоў вель-

мі хут ка і на пры кан цы мая ўжо на-

д зеў сал дац кія бо ты. На ват не да лі 

скон чыць курс!

Два га ды ад слу жыў у аў та-

ма біль ных вой сках. Зволь ніў ся 

ў ся рэ дзі не чэр ве ня. Ад слу жыў, 

а аду ка цыю трэ ба атрым лі ваць. 

Пры яз джаю ад ра зу ў Грод на і да-

вед ва ю ся, што... лет няя се сія ўжо 

зда дзе на, ве да мас ці за кры ты. 

Пай шоў да кі раў ніц тва — ну як жа 

так? Мне ка жуць — «або да вай з 

во се ні на пер шы ж курс, або пры-

ходзь праз год і зда вай лет нюю 

се сію».

Губ ляць яшчэ год не ха це ла-

ся. І я пад аў ся да бра та, які жыў у 

Мін ску. А ў по лі тэх ніч ным тэх ні ку-

ме на спе цы яль нас ці «па жар ная 

тэх ні ка і бяс пе ка» вы кла даў ча ла-

век з су сед няй вёс кі — Ула дзі мір 

Да вы доў скі. Не як мы су стрэ лі ся. 

Рас ка заў пра сваю сі ту а цыю, і мне 

пра па на ва лі па даць да ку мен ты на 

гэ тую спе цы яль насць. Так я і тра-

піў у па жар ныя.

А пас ля ў БССР па ча ла ся ва-

е ні за цыя пра фе сій най па жар най 

ахо вы. З 1981 го да на но вую сіс тэ-

му пе рай шлі Са лі горск, Ма ла дзеч-

на, Ба ры саў. Я скон чыў ву чыц ца 

ў 1982-м. Пра ца ваў у Жо дзі не 

на чаль ні кам пра фе сій най па жар-

най час ці, але пас ля вы ра шыў 

пе ра вес ці ся ў Ба ры саў. Прай шоў 

мед ка мі сію, і мяне пры зна чы лі на 

па са ду ка ман дзі ра ад дзя лен ня, 

па коль кі пад час служ бы ў вой ску 

быў сяр жан там. Праз паў го да стаў 

на чаль ні кам ка ра ву ла і атры маў 

па го ны лей тэ нан та. Так і па ча ла-

ся служ ба.

Мі ну ла ча ты ры га ды. І ў кан цы 

кра са ві ка 1986-га па паў злі чут кі 

пра тое, што па жар ным да вя дзец-

ца ехаць на лік ві да цыю на ступ-

стваў ава рыі на Чар но быль скай 

АЭС...

— Ін фар ма цыя та кая ха дзі ла 

па ўсіх гар ні зо нах. У па чат ку мая 

пры ехаў на чаль нік ад дзе ла і ска-

заў: «Вы бар зроб ле ны. Па вя дзеш 

атрад на ту шэн не тар фя ні каў». Та-

ды ж вяс на вы да ла ся вель мі су хая 

і цёп лая. Тар фя ні ку шмат не трэ-

ба — на ват ас ке пак шкла мо жа 

сфа ку са ваць со неч ныя пра мя ні 

так, што ўзнік не ачаг уз га ран ня. 

Тым больш што та ды плас ты ка вай 

та ры не іс на ва ла — усё раз лі ва ла-

ся ў шкло.

Са бра лі звод ную гру пу ра та-

валь ні каў з Ма ла дзеч на, Са лі гор-

ска і Ба ры са ва. У ма ім пад па рад-

ка ван ні бы ло ўся го 19 ча ла век. 

Трох з іх ужо ня ма на гэ тым све це... 

Зай маў я та ды па са ду на мес ні ка 

на чаль ні ка са ма стой най ва е ні за-

ва най па жар най час ці. Вось так і 

па еха лі вы кон ваць ба я вую за да чу. 

Ужо пас ля да нас пры ка ман дзі ра-

ва лі яшчэ два ад дзя лен ні.

Мы дыс ла ка ва лі ся ў вёс цы Са-

ві чы Хой ніц ка га ра ё на. За раз яна 

ўва хо дзіць у 30-кі ла мет ро вую зо ну. 

Жы лі мы ў дзі ця чым сад ку. Але ж 

і вя лі кая бы ла вёс ка — два роў на 

300 ці на ват 400. А апус це ла вель-

мі, вель мі хут ка... І во ка мгнен на 

ўсё за рас ло тра вой. Хоць ста рыя 

вы еха лі не ўсе. Мы па ста ян на пра-

яз джа лі мі ма ха ты ад на го дзе да, 

заўж ды спы ня лі ся і ка за лі ста ро му: 

дзя ду ля, з'яз джай, ра ды я цыя тут, 

бу дзеш хва рэць і па мрэш. А дзед 

ад каз ваў ад но і тое ж — «Мне ўсё 

роў на па мі раць, ні ку ды я ад сюль 

не па еду».

На ба я выя вы ез ды ад праў ля-

лі ся што дня. Ес ці і піць з са бой не 

бра лі з-за вы со ка га ра ды я цый на га 

фо ну. На прык лад, ін ды ві ду аль ныя 

да зі мет ры па чы на лі пі шчаць пры-

клад на праз 80 хві лін зна хо джан ня 

на па вет ры...

Не ад ной чы пад' яз джа лі бліз-

ка да рэ ак та ра. Але ж пра тое і 

не ве да лі зу сім. І ад ной чы кі роў ца 

мя не па да зваў і ка жа: рэ ак тар — 

там. І па каз вае паль цам не ку ды 

на поў дзень. Я пы та ю ся — ад куль 

ве да еш? І рап там там з'я ві ла ся 

воб лач ка. Кі роў ца пас ля ска заў, 

што на ват па га дзін ні ку за ся-

каў — воб лач ка з'яў ля ла ся кож ныя 

23 хві лі ны.

А што ж у нас бы ло з аба рон чых 

срод каў? Рэ спі ра та ры і пра ры зі не-

ныя кас цю мы. Фак тыч на апы ну лі-

ся між двух аг нёў — з-за спя ко ты ў 

та кой экі пі роў цы ня ма чым ды хаць, 

але і зняць не маг чы ма, бо на ўкол 

ра дые ак тыў ныя час ці цы.

Ва ду мы гна лі пом па мі за не-

каль кі кі ла мет раў, пра клад ва ю чы 

шлан гі да ру ча ёў і ме лі я ра цый ных 

ка на лаў. Гэ та ця пер на ўзбра ен ні 

ра та валь ні каў ста яць ай чын ныя 

дзе ся ці тон ныя цыс тэр ны, а та ды 

гэ та зда ва ла ся фан тас ты кай. «Ра-

бо чым ка нём» у нас быў «ЗіЛ-131», 

які змя шчаў уся го кры ху больш за 

дзве то ны. А для тар фя ні ка гэ та — 

што сла ну дра бі на.

Не бы ло нам ад па чын ку і ўна-

чы — за га ра лі ся ў вёс ках кі ну тыя 

да мы. Та му мы ез дзі лі не каль кі ра-

зоў на да па мо гу мяс цо вым пад-

раз дзя лен ням. А ад ной чы не як 

зла віў ся бе на тым, што ва кол не як 

глу ха ва та. Ні вод най птуш кі ня ма, 

зу сім як у пуст цы. Спы таў пас ля ў 

пад на ча ле ных — яны па цвер дзі лі: 

не тое што спе ваў не чу юць, але і 

пту шак не ба чы лі...

На чаль нік упраў лен ня па жар-

най ахо вы МУС БССР, бу ду чы мі-

ністр па над звы чай ных сі ту а цы ях 

Ва ле рый Аста паў нам пе ры я дыч на 

тэ ле фа на ваў, рас пыт ваў аб ста ноў-

ку. І праз 16 дзён нас змя ні лі чар-

го выя тры пад раз дзя лен ні. На шу 

па жар ную тэх ні ку мы так і кі ну лі ў 

чар но быль скай зо не — дэз ак ты ва-

ваць яе бы ло не маг чы ма.

Як толь кі мы вяр ну лі ся, то ад-

ра зу ж пай шлі ў па лі клі ні ку МУС 

пра хо дзіць ме ды цын скую ка мі сію. 

У кры ві ўра чы знай шлі шмат бе-

лых цель цаў. А яшчэ бы ла не звы-

чай ная сла басць у ар га ніз ме. Ка лі 

хо дзіш, то як быц цам бы і ні чо га, 

ба дзё ры, а як толь кі сеў — то пра-

валь ва еш ся ў ней кі па меж ны стан 

па між сном і дры мо тай. З ча сам 

гэ та прай шло.

Іван Ан то на віч за без да кор ную 

пра цу ў чар но быль скай зо не быў 

уз на га ро джа ны ор дэ нам Чыр во-

най Зор кі. У 1989 го дзе стаў на-

чаль ні кам Ба ры саў скай ва е ні за-

ва най па жар най час ці, а ў 1995-м 

пе ра вёў ся на па са ду кі раў ні ка па-

жар на га ава рый на-вы ра та валь на-

га атра да № 6 у Жо дзі не.

— У Жо дзі не пад ма ім кі раў ніц-

твам бы ло 107 ча ла век, а ў Ба ры-

са ве — 240. Усе бы лі спарт сме на мі 

па па жар на-пры клад ным спор це! 

Мне па шчас ці ла ка ман да ваць 

най леп шым гар ні зо нам у Мін скай 

воб лас ці.

Вель мі шмат скла да ных па жа-

раў та ды ад бы ва ла ся ме на ві та на 

Ба ры саў шчы не. Ра ён не афі цый-

на на зы ва лі «па ра ха вой боч кай». 

Ка лі я ў 1982-м па чы наў служ бу 

на чаль ні кам ка ра ву ла, то не бы ло 

ча су на ват пе ра ку сіць нар маль-

на — ма шы ны пры яз джа лі з ад на го 

па жа ру, ху цень ка за праў ля лі ся і... 

па сту паў зва нок пра тое, што ўзнік 

но вы па жар. Па дзе сяць-два нац-

цаць уз га ран няў да во дзі ла ся ту-

шыць за сме ну! Го рад вя лі кі — ужо 

та ды там бы ло больш за 100 ты сяч 

на сель ніц тва. Без ліч пра мыс ло вых 

зон. Пры ват ны сек тар так са ма да-

да ваў жа ру — та ды ж усе ўласныя 

да мы бы лі драў ля ныя і з пяч ным 

ацяп лен нем. А пра фі лак тыч-

ная ін спек цыя на ліч ва ла толь кі... 

два ча ла ве кі на ўвесь ра ён! Ну і 

яны аха піць кож ны дом бы лі лі та-

раль на не ў ста не. Жо дзі на ў гэ тым 

пла не быў больш спа кой ны го рад. 

Па-пер шае, по бач з ім ня ма тар-

фя ні каў. За бу до ва пе ра важ на не 

драў ля ная, а шмат па вяр хо вая — 

лі чы це, ад на маг чы мая пры чы на 

ўзга ран ня — печ ка — у ёй бы ла не 

ак ту аль ная. Ды і лю дзі не як больш 

раз важ лі ва ста ві лі ся ў Жо дзі не да 

сваёй бяс пе кі.

— А якія па жа ры за ба ры саў-

скім ча сам вам за пом ні лі ся бо-

лей за ўсё?

— Мы бы лі па ста ян ны мі «клі-

ен та мі» на дрэ ва ап ра цоў чай і фа-

нер на-за пал ка вай вы твор час ці. 

Там жа як — кры ху за бу дзеш пра-

ві лы па жар най бяс пе кі — і вось 

ужо не дзе ў ды ма вой шах це па чы-

нае ку рыц ца ды мок. Мы так ла зі лі 

па тру бах у фар ба валь ных цэ хах. 

Вы шы ня — мет раў 15—18. А яшчэ 

трэ ба на та кой вы шы ні злаў чыц ца 

па даць ствол.

А вось у жы лым сек та ры са мы 

па мят ны па жар зда рыў ся ў 1987 го-

дзе. У ва ен ным га рад ку Ля дзі шча 

мы ту шы лі на ват не ква тэ ру — 

шмат па вяр хо вы дом. Як пра ві ла, 

шмат дзе ў пад ва лах аб ста ля ва ны 

пу ні. І вось дзе ці гу ля лі там ад ной-

чы з за пал ка мі. А спра ва ж ад бы ва-

ла ся днём, ка лі лю дзей на ву лі цах у 

га рад ку — раз-два і ўсё. Мы на воб-

ма цак шу ка лі руч кі дзвяр ных зам-

коў. Дай шло да та го, што ў ад ным 

мес цы ў пад ва ле на ват аб ва лі ла ся 

бе тон ная плі та — та кая вы со кая 

там бы ла тэм пе ра ту ра. Ту шы лі мы 

та ды гэ та ўсё га дзін пяць. Толь кі і 

па спя ва лі мя няць апа ра ты сціс ну-

та га па вет ра. І шыя пас ля аб га рэ ла, 

і ба ёў кі...

Пас ля Іван Ан то на віч атры мае 

за лік ві да цыю гэ та га па жа ра ме-

даль «За ад ва гу на па жа ры».

Што ж, служ ба ў ра та валь ні каў 

ня лёг кая. Але ўсве дам лен не та-

го, што дзя ку ю чы та бе на гэ тым 

све це пра цяг ва юць жыць дзя сят кі 

лю дзей, пе ра важ вае заўж ды. Він-

шу ем з Днём па жар най служ бы 

ўсіх ра та валь ні каў! Няхай ру ка вы 

ва шы бу дуць су хія...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо
 та
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Рэ ак тар, «па ра ха вая боч ка» і за пал кі ў пу ні


