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Тую па сыл ку з пош ты я нес ла з асаб лі-

вай ра дас цю, на ват хва ля ван нем. Вяс коў-

цы з ці каў нас цю на зі ра лі за вя лі кай скры-

няй, якую я тры ма ла ў ру ках, і, на пэў на, 

спра ба ва лі зда га дац ца, што там ля жыць, 

а га лоў нае — ад ка го. І пер шае, і дру гое 

я, без умоў на, ве да ла. Каб не мар на ва лі ся 

на ва год нія цу кер кі, якія нам з Ар цём кам так 

і не ўда ло ся за браць у рэ дак цыі, мая сяб роў-

ка-ка ля жан ка вы ра шы ла, што «да едуць» 

яны з Мін ска са мі. Аб тым, што пры быў са-

лод кі па да ру нак не адзін, ста ла зра зу ме ла, 

як толь кі я ўба чы ла па сыл ку. А ка лі ўзя ла 

яе ў ру кі, усе су мнен ні раз ве я лі ся: там бы ло 

неш та яшчэ.

Прый шоў шы да до му, вы ра шы ла не рас-

па коў ваць. Па ча каю, па куль пра чнец ца 

Цё мік, і ра зам па гля дзім, што там унут ры. 

Праз амаль фа на тыч ную лю боў ма ло га да 

са лод ка га я зра зу ме ла, ве да ла, але ў рэш-

це рэшт гэ та яго па да ру нак, мае ж ён пра ва 

з'ес ці не каль кі цу ке рак! Праў да, ка лі ўскры лі 

па сыл ку, на па ку нак з імі Ар цём ка вя лі кай 

ува гі не звяр нуў: па ду ма еш, мыш ды мыш 

(мя шэ чак з па час тун ка мі быў пры ма ца ва ны 

да мяк ка га сім ва ла гэ та га го да і змя шчаў ся 

ў за мкнё най на ма лан ку тор бач цы). Ма ло га 

больш за ха піў до мік з роз ны мі фі гур ка мі і 

клю чы ка мі, які мая Ве ра ніч ка так са ма па-

кла ла ў ка роб ку. На дру гі план ады шлі і 

ін шыя па час тун кі ад ка ля жан кі, ка лі Цё мік 

вы цяг нуў з па сыл кі кні гі.

Пры го жыя, вя лі кія, з яр кі мі ма люн ка мі і 

ма лень кі мі лі та ра мі — аку рат тое, што па-

трэб на ў гэ тым уз рос це. Каз кі Ар цём ка слу-

хае ўжо з дзе вя ці ме ся цаў (у маі яму ўжо 

споў ніц ца два га ды), але па-са праўд на му 

лі та ра ту рай за ха піў ся ён ня даў на. Спа чат-

ку вы цяг ваў кні гі з па ліц, пе ра кла даў ту-

ды-сю ды, ча сам на ват на іх тан ца ваў, ва зіў 

на сва ім трак тар чы ку. А ця пер і ста рон кі 

сам па гар тае, і па-свой му рас ка жа, хто там 

на ма ля ва ны, зной дзе лю бі ма га пер са на-

жа — Ба бу Ягу, якую быц цам бы ба іц ца, 

але ча мусь ці вель мі лю біць на яе гля дзець. 

Пры чым у кож най кні зе ёсць кан крэт ныя 

пер са на жы, дзе ля якіх ён гар тае ста рон кі: 

па вет ра ныя ша ры кі, шэ ры воўк, яко га збі-

ра юц ца з'ес ці трое па ра сят, хлоп чык, які 

хо дзіць па лу жы нах ба са нож...

А на днях Цё мік упер шы ню па бы ваў у 

біб лі я тэ цы. У са праўд най, вяс ко вай, дзе я 

не ка лі пра во дзі ла боль шую част ку свай го 

воль на га ча су. На жаль, ён там быў ледзь 

не пер шы на вед валь нік за цэ лы дзень, та-

му ўва га ма ло му чы та чу бы ла ад па вед ная. 

Па куль я шу ка ла на вок лад ках па трэб ныя 

мне ім ёны, Ар цём за лез на крэс ла, скі нуў 

ад туль вя лі ка га мяк ка га са ба ку і пры нёс 

яго ў чы таль ную за лу. Ка лі я ўвай шла ту ды 

праз не каль кі хві лін, ра зам з «га» (так Цё мік 

на зы вае са ба каў) яны ўжо гар та лі кні гі... Ад-

ным сло вам, па ход у біб лі я тэ ку раз на ста іў 

наш звы чай ны дзень — ад туль ма ло га за 

ву шы бы ло не вы цяг нуць.

Тут вы, на пэў на, ха це лі б мя не па хва ліць: 

маў ляў, якая доб рая ма ці, дзі ця ў яе кні га мі 

за хап ля ец ца, а не ў га джэ тах ся дзіць, све ту 

бе ла га не ба ча чы. Не спя шай це ся! І нас гэ тая 

ха ле ра не мі ну ла. Без муль ці каў, уклю ча ных 

ме на ві та на смарт фо не (пры чым тых, якія 

ён сам, на ціс нуў шы на ад па вед нае акен ца, 

вы бя рэ), Цё мік не па есць. Ска жа це: го лад 

не цёт ка? Спра ба ва лі. Яшчэ па све жых сля-

дах скі роў ва лі ўва гу на ін шыя рэ чы, у рэш це 

рэшт на тэ ле ві зар. Не атры ма ла ся. У свае 

ня поў ныя два га ды Цё мік зной дзе ці ка вы яму 

ві дэа ро лік, на ціс не кры жык на вы плыў шай 

рэ кла ме, а так са ма су ад ня се ад па вед ныя 

фі гур кі ў дзі ця чай гуль ні на план шэ це. І па-

вер це, ні хто яго гэ та му не ву чыў!

Ві даць, на зой лі вая лю боў да га джэ таў 

дзе цям пе рад аец ца з ма ла ком ма ці. Не да-

рэм на ж ра зум ныя лю дзі ка жуць, каб мы не 

вы хоў ва лі дзя цей, а вы хоў ва лі са міх ся бе. 

Вось ка рыс та лі ся б мы кно пач ны мі тэ ле-

фо на мі вы ключ на з ад ной мэ тай — тэ ле-

фа на ваць — усё бы ло б нар маль на. А ча го 

ха цець ад дзя цей, якія, быц цам тра фа рэ ты, 

пе рай ма юць на шы дзе ян ні і па во дзі ны? Не 

бу дзем хлу сіць, гэ та вель мі зруч на: даў ма-

ло му смарт фон і зай ма еш ся хат ні мі спра-

ва мі, якіх у жан чын заў сё ды ха пае. Ці як 

інакш пры му сіць дзі ця па ся дзець спа кой на 

на якой-не будзь важ най су стрэ чы ці ў да-

лё кай да ро зе?!

Але ж мы не як вы рас лі. І не бла гі мі людзь-

мі, зда ец ца, ста лі. І гу ляць з цац ка мі ўме лі, і 

баць коў слу ха лі ся, і з сяб ра мі ці ка ва пра во-

дзі лі час. У той жа біб лі я тэ цы, ку ды ха дзі лі 

не толь кі каб узяць якую кні гу аль бо па гар-

таць све жыя ча со пі сы, а і неш та аб мер ка-

ваць, пры ма лі ўдзел у ім прэ зах, рых та ва лі ся 

да ўро каў і твор чых ве ча роў. Ча сам сес ці не 

бы ло дзе (вя до ма ж, вяс ко вая чы таль ня). 

А ця пер там ці шы ня. Так быц цам бы і па він-

на быць у біб лі я тэ цы. Але ці шы ня ін шая — 

на ват ста рон кі не ша па цяць. Па куль вось 

адзін та кі Цё мік не на ве да ец ца, ня хай ця пер 

вы ключ на дзе ля за ба вы. Ад нак усё ж гэ та 

лепш, чым у смарт фо не ся дзець.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Га во рым «па жар ны» — 

уяў ля ем чыр во ную ма шы ну, 

якая з тры вож ным гуд ком і мі-

гал ка мі ім чыць на вы клік... Што 

са мае скла да нае ў пра фе сіі 

 ра та валь ні ка?

А.: Ду маю, скла да насць у тым, 

каб хут ка ад рэ ага ваць на над звы-

чай ную сі ту а цыю. Трэ ба ўмець 

імк лі ва ацэнь ваць аб ста ноў ку, каб 

зра зу мець, ку ды вы цяг ваць лю-

дзей, ку ды ад бег чы са мо му і на кі-

ра ваць ін шых... І, на ту раль на, скла-

да на, але аб са лют на не аб ход на не 

баяцца, быць моц ным ду хам.

Я. В.: Скла да насць у тым, што 

за га дзя не маг чы ма ве даць, коль кі 

вы клі каў бу дзе і якія над звы чай-

ныя сі ту а цыі зда рац ца. Ка лі пры-

яз джа еш на мес ца, дзей ні ча еш па 

аб ста ві нах: трэ ба ра та ваць — зна-

чыць, ра ту ем, ту шыць — зна чыць, 

ту шым. Цяж ка бы вае, ка лі вы яз-

джа ем у вёс кі, дзе мяс цо выя жы-

ха ры на су пе рак усім па пя рэ джан-

ням на шай ін спек цыі, ін фар ма цыі ў 

СМІ, тлу ма чэн ням ад сель са ве таў 

па ляць смец це і су хую тра ву — тут 

са мае га лоў нае, не даць рас паў-

сю дзіц ца агню. Час та са шка да-

ван нем і бо лем гля джу на ад се ле-

ныя пас ля ава рыі на ЧАЭС вёс кі — 

па жы лыя лю дзі яшчэ пом няць, 

як пра ца ва лі кра мы і дзе хто жыў, 

а сён ня іх з ад на го бо ку па глы нае 

бур' ян і ма ла ды лес, а з дру го га — 

ка лі па чы на юц ца вес на выя па лы, 

то та кія за кі ну тыя тэ ры то рыі і ха-

ты зга ра юць да шчэн ту... Вель мі 

ак тыў на вя дзём пра фі лак тыч ную 

ра бо ту, тут так са ма свае асаб-

лі вас ці: ка лі ста віш якой ба бу лі 

па жар ны апа вя шчаль нік, то яна 

не су праць, а як у ім ба та рэй ка 

са дзіц ца ці пыл за б'ец ца і пры ла-

да па чы нае пі каць, спа ло ха ныя 

ба бу лі тэ ле фа ну юць: «Неш та з ім 

зда ры ла ся!» Дык сха дзі це, ка жу, 

да су се да, каб па мя няў ба та рэй ку. 

«Вы ста ві лі, вы і мя няй це!».

...Ва ўлас най ква тэ ры Яў ген 

Кры жэў скі па ста віў апа вя шчаль нік 

ад ным з пер шых, як толь кі ў нас 

па ча лі вы пус каць гэ тыя пры бо ры. 

І, вядома, на ву чыў жон ку і абедз-

вюх да чок, як трэ ба дзей ні чаць у 

не бяс печ ных сі ту а цы ях — пры чым, 

ву чыў стро га, не для га лач кі. «У на-

ша га та ты лю бі мае сло ва — «дыс-

цып лі на», — усмі ха юц ца да маш нія, 

але па га джа юц ца, што та кі па ра дак 

на са мрэч дзейс ны. Алі на, на прык-

лад, ад ной чы ра зам з сяст рой па-

ту шы ла па жар да пры ез ду МНС — 

дзяў ча ты за ўва жы лі, што ля до ма 

ба бу лі на га су се да неш та ды міц ца, 

не раз гу бі лі ся, па клі ка лі ста рэй-

шых, вы клі ка лі па жар ных і па бег лі 

да боч кі пад ва да сцё кам, па чаў шы 

са ма стой на за лі ваць агонь, та му 

агонь па шко дзіў толь кі ве ран ду.

А.: Та та на ву чыў: га лоў нае — 

не па ні ка ваць, пом ніць па ра дак 

дзе ян няў: што ад ра зу трэ ба вы-

клю чыць, што мож на па ту шыць 

са мо му, а ка лі ты неш та за быў ся 

ці не ўпэў не ны — кры чаць, клі каць 

на да па мо гу, гру каць у вок ны і, ка-

лі ёсць маг чы масць, ад ра зу тэ ле-

фа на ваць на 101 ці 112.

Ягор Ва сіл е віч пры трым лі ва-

ец ца прын цы пу не нес ці пра цу 

да до му, але бліз кія, без умоў на, 

ве да юць і ра зу ме юць, што ён 

кож ны дзень на па га то ве і ры зы-

куе жыц цём. «Бы ва ла, пры хо дзіў 

са зме ны на скрозь мок рым, на ват 

з аб ле дзя не лы мі пят ка мі», — уз-

ды хае жон ка Тац ця на і ўспа мі нае, 

як на пры кан цы 90-х бры зен та вая 

фор ма на ма ро зе лі та раль на ста-

на ві ла ся ко лам, так што без яе 

да па мо гі не маг чы ма бы ло зняць. 

Зда ра лі ся ў пра цы і чор ныя дні з гі-

бел лю лю дзей, пра якія не тое што 

да маш нім не рас ка жаш, а толь кі 

мо ліш вы шэй шыя сі лы: хоць бы ні-

ко лі та кое не паў та ры ла ся! Але ча-

ла ве чая па мяць учэ піс тая, і ў Крас-

на пол лі не толь кі  ра та валь ні кі, а 

мно гія жы ха ры па сёл ка не мо гуць 

за быць тра гіч ны сту дзень скі дзень 

2004-га, ка лі аб ры ну ла ся школь-

ная столь, аба рва ўшы жыц ці тра іх 

вуч няў-пад лет каў і на стаў ні ка фіз-

куль ту ры...

— Ра та валь ні кі пры мхлі выя? 

Ці ёсць якія-не будзь за вя дзён кі 

і ры ту а лы, каб зме на прай шла 

спа кой на?

Я. В.: Ры ту а лаў не ўзгадаю, 

а вось пры кме ты не ка то рыя спра-

цоў ва юць. Ска жам, ка лі вы да лі 

нам но вень кую фор му — не ўза-

ба ве ча кай вы клі ку, бо трэ ба ж 

яе пра ве рыць у спра ве. А на огул, 

шчы ра ка жу чы, мно гія рэ чы інакш 

як шчас лі вым вы пад кам ці цу дам і 

не на за веш. Вось пры еха лі мы на 

адзін вы клік у вёс ку, га рыць дом, 

гля джу — дзве-

ры за чы не ны на 

ам бар ны за мок. 

Я амаль ма шы-

наль на яго па-

кру ціў і спы таў: 

« Га с  п а  д а  р ы 

до ма?» А з-за 

дзвя рэй рап-

там сла бень кі 

го лас: «Я тут, 

да па ма жы це!» 

Аказ ва ец ца, сва я кі за чы ні лі ў до ме 

ста рэнь кую ба буль ку, каб яна ка го 

лі хо га не ўпус ці ла ці са ма шко ды 

не на ра бі ла. Але ж мы маг лі і не 

зда га дац ца, прос та мя не штось-

ці пад штурх ну ла той за мок па ма-

цаць!.. І яшчэ ад ной чы ба чыў, як 

га раць пры бу до вы, а ба бу ля вый-

шла з іко най і ста ла ма ліц ца ка ля 

до ма, каб агонь на яго не пе ра-

кі нуў ся; і што б вы ду ма лі — усё 

на во кал зга рэ ла, а дом цэ лы. Хі ба 

не цуд?

— Са мы пры ем ны бок пра цы 

 ра та валь ні ка — гэ та...

А.: Ка лі ты на са мрэч ра зу ме-

еш, што ўсё ў па рад ку, ты па спеў, 

лю дзей уда ло ся вы ра та ваць. Зна-

чыць, усе на ма ган ні бы лі не да рэм-

ныя, і лю дзі та бе ўдзяч ныя.

Я. В.: У лю бым вы пад ку трэ ба 

ўсё па спець і лік ві да ваць над звы-

чай ную сі ту а цыю, не ад клад ва-

ю чы на «по тым», у гэ тым і ёсць 

на ша пра ца — і ўдзень, і ўна чы. 

Але праў да, пры ем на, ка лі да па-

ма га ем спра віц ца з па жа рам ці, 

напры кла д, пры бі ра ем дрэ вы, якія 

пад час штар ма во га вет ру па да юць 

на ха ты ці на двор — і лю дзі по тым 

пры хо дзяць і дзя ку юць, аль бо праз 

га зе ту ка жуць нам цёп лыя сло вы 

за вы ра та ван не ма ё мас ці і жыц цяў 

бліз кіх лю дзей.

— Ка лі рап там Алі на вы ра-

шыць звя заць лёс з Мі ніс тэр-

ствам па над-

звы чай ных сі-

ту а цы ях, што 

ска жа баць ка?

Я. В.: Гэ та 

цал кам яе вы-

бар — ка лі са ма вы ра шыць, то пад-

тры маю, пры му шаць не бу ду. Але 

па куль што, як ні рас пыт ваю, кім 

хо ча стаць, дак лад на не ка жа.

А.: Мя не пры цяг вае жур на ліс-

ты ка — ужо спра ба ва ла пі саць 

ар ты ку лы ў наш ра ён ны «Чыр во-

ны сцяг», ду ма ла і над пра фе сі-

яй пе ра клад чы ка, та му вы ву чаю 

па глыб ле на анг лій скую мо ву. Але 

кан чат ко ва вы бар яшчэ не зра бі-

ла, шу каю ся бе ў роз ных сфе рах. 

Сён ня мно гія мае ад на год кі хо чуць 

стаць бло ге ра мі ці пра гра міс та мі, 

а каб пра ца ваць  ра та валь ні кам, 

трэ ба мець не толь кі вы дат ную фі-

зіч ную фор му, каб вы трым лі ваць 

вя лі кія на груз кі, але і моц ны ха-

рак тар, стры жань. На мой по гляд, 

ча ла век, які ідзе пра ца ваць у МНС, 

не дзе ўнут ры ўжо ге рой.

— Па спра буй це апі саць пра-

фе сію ў не каль кіх сло вах: якім 

па ві нен быць ра та валь нік?

А.: Ён му сіць быць моц ным ва 

ўсіх сэн сах, сме лым і ад важ ным, 

а яшчэ дыс цып лі на ва ным.

Я.В.: Хут ка і свое ча со ва рэ ага-

ваць, аказ ваць да па мо гу тым, ка-

му яна тэр мі но ва па трэб ная. Зра-

зумела, па він на быць і сме ласць, 

а яшчэ, на мой по гляд, да бры ня. 

Ка лі ча ла век ідзе ў ра та валь ні кі, 

ма ла па гля дзець з ву лі цы за гэ тай 

пра цай, трэ ба ад чуць яе на са бе. 

Тыя, хто го ніц ца толь кі за вя лі кі мі 

гра шы ма, не вы трым лі ва юць і сы-

хо дзяць амаль ад ра зу, а вось тыя, 

хто пра хо дзіць ба я вую за гар тоў-

ку і за ста ец ца, — на са мрэч на шы 

лю дзі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Ма мін дзён нікМа мін дзён нік МА ЛЕНЬ КІ КНІЖ НІК, аль бо Як мы ў біб лі я тэ ку ха дзі лі

АД ЛІК НА ХВІ ЛІ НЫ...

— Я, ма быць, яшчэ з 2 кла са чы таю ча со піс «Юны  ра та валь нік», 

спа чат ку та та пад пі саў ся, по тым і са ма за ха пі ла ся, — рас каз вае 

Алі на КРЫ ЖЭЎ СКАЯ. — Не як уба чы ла на вок лад цы — аб ве шча-

ны кон курс лет ніх са чы нен няў, ся род пры зоў — па езд ка ў Мінск. 

Ста ла ці ка ва, вы ра шы ла не прос та на пі саць ліст пра свае пла ны 

на ле та, а афор міць яго ма ляў ні ча — уся кія там на ле пач кі, ма лю-

нач кі, з'ез дзі ла да та ты на пра цу, па пра сі ла ў яго ка лег (мы з імі 

добра сяб ру ем, і мой хрос ны ра зам з та там пра цуе), каб мя не сфа-

та гра фа ва лі, зды мак на дру ка ва ла і так са ма да лу чы ла да ліс та. 

Ну і забы ла ся пра гэ та з ця гам ча су. А ад ной чы прый шла да до му і 

ўба чы ла дзя сят кі пра пу шча ных зван коў на да маш ні ну мар. Не па-

спе ла спа ло хац ца, як зноў тэ ле фа ну юць: «Вы Алі на? А гэ та з ча со-

пі са «Юны  ра та валь нік», вы вый гра лі ў кон кур се і атры ма лі па езд ку 

ў Мінск, трэ ба ўсё ўзгад ніць з ва шы мі баць ка мі». Я ска ка ла і ві шча-

ла ад ра дас ці! У па езд ку ўзя лі з са бой ма лод шую стры еч ную сяст-

ру, і гэ та быў на са мрэч цу доў ны па да ру нак для нас абедз вюх...

За бездакорную службу.


