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Праз прызму дзесяцігоддзяў 

Божа Вялікі! 

Божа Усявышні! 

Дай майму краю 

І лекі, і сілы. 

Хіба ў славянскім 

свеце 

Ён лішні,  

Каб станавіцца 

Брацкай магілай! 

Кастусь Жук 

Вясна заўсёды нясе радасць, надзею. Вясной ажывае прырода, ўсё 

радуецца сонцу. У гэтую пару чалавек як бы нараджаецца занава. Вясна ж 

1986 года прынесла бяду. 

А вясна ў тым годзе выдалася ранняя. Цёплая. 26 і 27 красавіка па-

рознаму праводзілі свае выхадныя дні: хто адправіўся ў лес, хто працаваў на 

агародах, бо пара прыйшла закладваць будучы ўраджай… 

Мяне яшчэ не было на свеце, калі ўвесь свет скалыхнуўся ад выбуху на 

5 блоку Чарнобыльскай АЭС. 1986 год… Да майго нараджэння – 17 год. Ужо 

15 год я жыву на гэтай шматпакутнай зямлі Беларусі, якую ўзарваў мірны 

атам. 

Апошні год майго, яшчэ не дарослага жыцця, я многа чытаю, чую, 

даведваюся пра цяжкія вынікі гэтай трагедыі і пастаянна думаю пра тых 

людзей, якія прымалі ўдзел у ліквідацыі слядоў гэтай трагедыі. 

…Іх было 28 – пажарных Чарнобыля, якія прынялі ноччу з 25 на 26 

красавіка 1986 года першы, самы жорсткі ўдар на 4 блоку атамнай станцыі. 

Сёння мы называем іх “шарэнгай №1”. Ніхто з гэтай шарэнгі не 

разгубіўся перад тварам неверагоднай небяспекі, і кожны варты таго, каб пра 

яго напісалі кнігу. Кожны!  

Малады пажарны лейтэнант Уладзімір Правік і байцы яго каравула 

першымі прыйшлі да пашкоджанага рэактара Чарнобыльскай АЭС. За 

межамі магчымага яны зрабілі ўсё, каб пажар не перакінуўся на бліжэйшыя 

блокі станцыі.  

Усе яны пасмяротна заслужылі званне Героя. Але героі – гэта 

звычайныя людзі. У кожнага з іх ёсць родныя: маці, дзеці, якія таксама 

пакутуюць з-за той аварыі.  

Я ніколі не бачыў гэтых людзей, але, чытаючы сёння пра іх, адчуваю 

боль у сэрцы, павагу да іх асоб і пакутую разам з іх маці, жонамі, дзецьмі.  

Леанід Цялятнікаў, начальнік пажарнай часткі Чэрнобыльскай атамнай 

станцыі, адпачываў дома. 26 красавіка ўначы голас дзяжурнага паведаміў па 

телефоне, што атамнай станцыі адбыўся “інцыдэнт”.  



Светлай зорнай ноччу з’явілася на гарызонце яркае свячэнне рабінавага 

колеру. Абутыя ў звычайныя боты ды маючы на галаве пажарную каску, 

Л.Цялятнікаў разам з сябрамі процістаяў страшнай бядзе. 

За бяспрыкладную мужнасць і адвагу ён быў удастоены звання героя 

Савецкага Саюза.  

“Людзі ваявалі з агнём. Ніхто не думаў аб пагрозе радыяцыі. Больш за 

ўсё іх хвалявала тое, што яны змогуць пратрымацца да прыбыцця 

падмацавання. Ўжо праз гадзіну праявіліся сімптомы абрраменьвання. 

Потым адважныя пажарныя доўга і мужна, змагаліся з цяжкай хваробай і 

гэтую бітву, на жаль, прайгралі”, – так піша пра трагедыю С. Алексіевіч у 

“Чарнобыльскай малітве”.  

Мінула больш за 30 гадоў… Чарнобыль ужо стаў метафарай, сімвалам. 

І нават гісторыяй. Напісаны дзясяткі кніг, зняты тысячы метраў відыя стужкі. 

Нам здаецца, што мы ведаем пра Чарнобыль усё: факты, імёны, лічбы. Што 

можна да гэтага дадаць? Урэшце, гэта ж так натуральна, што людзі хочуць 

забыць Чарнобыль, пераканаўшы сябе, што ён ужо ў мінулым.  

Так, прайшло многа год. Сярод глухога лесу, удалечыні ад 

магістральных дарог, буйных прадпрыемстваў і шматгалосага людскога 

натоўпу засталіся сірацінамі дамы.  

Ад роспачнага болю і самоты нельга схавацца нават у снах. Ноч за 

ноччу наплываюць яны, вярэдзяць душу і сэрца – не даюць спачыну.  

Само сабой прыходзіць усведамленне, што многія людзі страцілі самае 

дарагое і каштоўнае ў жыцці – сваю маленькую радзіму. Нябачнай сілай 

сваёй атам люта прайшоўся па прасторах Бацькаўшчыны. І роднае, звыклае, 

дарагое, любае сэрцу назаўсёды засталося пад яго атрутным попелам, які 

пагнаў людзей нязведанымі шляхамі ратавання.  

Бежанства – адвечная, трагічная доля нашага народа. Сёння мы ўсе 

разам і кожны паасобку адказваем за тое, што адбываецца на Зямлі. І яшчэ 

многім пакаленням чырвоным сцягам будзе пульсаваць зорка Чарнобыля, як 

прарок, як папярэджанне, як пакаранне за нашы недарэчныя ўчынкі, 

безгаспадарлівыя адносіны да Зямлі. Мне вельмі хочацца верыць, што мая 

будучыня будзе светлай і добрай.  

 

 

 


