Майже сорок років тому в родині Ярослава
Хілярського, машиніста-інструктора локомотивного депо Львів-Захід, не було жодного залізничника. Він
став першим. Згодом на залізницю, у депо, прийшла
працювати його дружина. А нині в сім’ї Хілярських всі
трудяться задля зміцнення галузі. Винятком є лише чотирирічний онук Олежик, та й то лише поки що. З чого
усе починалось та як розвивались події, розповідають
нам члени цієї дружньої залізничної сім’ї.

Голова сім’ї
– Мої рідні Гологори віддалені
від залізниці на пару десятків кілометрів, – розповідає Ярослав
Броніславович. – Тому в дитинстві
я частіше бачив автотранспорт, ніж
поїзди. Цікавився технікою. Після
восьмирічки мав намір поступати в автодорожній технікум, але
натрапив у газеті на оголошення
Львівського залізничного технікуму
й вирішив вступати туди.
Перед першим вступним екзаменом (математикою) зовсім не
хвилювався. Я ж не боровся за
мрію. Просто хотілося випробувати свої сили. Іспит склав на “4” і…
розхвилювався. Шкода було змарнувати таку оцінку невдачею на
диктанті. Але цього не сталося. Я
поступив.
Початок навчання був нелегким: предмети викладали російською мовою і до цього треба було
звикнути. Інших труднощів не виникало. І хоч не був я першим, але й
задніх не пас.
На виробничу практику в
1975-му нас скерували у локомотивне депо Львів-Захід. Через тиждень майже всі ми вже вирушали
в рейс помічниками. Поїздів тоді
було багато, а бригад не вистачало. Мешкали ми в гуртожитку неподалік депо, то ж при кожній потребі
нас викликали на роботу. Їздили ми
залюбки. Заохоченням була хороша зарплата, а батьки тоді мало
чим могли нам допомогти при мізерних колгоспних заробітках. Так я
проїздив і першу, і переддипломну
практику. І навчився багато, і гроші
заробив.
Найважче в той період було
звикнути до нічних поїздок. Після
роботи втомлений падав на ліжко і
вмить засинав. Але попри все, я не
розчарувався в обраній спеціальності.
Разом із першими труднощами
з’явилось і усвідомлення відповідальності, яка лежить на локомотивній бригаді, розуміння, що усе
своє життя мусиш підпорядкувати
роботі з її писаними і неписаними
правилами та непорушною дисципліною, а насамперед – самодисципліною.
Із вдячністю згадую своїх наставників: досвідчених машиністів
Олександра
Загребаєва
та
Володимира Сотника. Їхні поради
допомогли мені і під час практики, і
вже на постійній роботі. Найбільше
знань, навичок та досвіду я здобув,
працюючи з машиністом високого
класу Петром Гадачем. За півроку
він підготував мене до курсів машиністів, і через місяць навчання
на них я отримав права машиніста.
Спочатку керував тепловозом,
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а нині маю справу з рейковими
автобусами. Так склалося, що з
часу їхньої появи на нашій залізниці мені довірили “розібратися” в
них. Наявна супроводжуюча література описувала все досить поверхово. Нюанси довелось вивчати самотужки, методом проб та
здогадів. Більш-менш впоралися
із завданням, і вже два роки самі
обслуговуємо їх. На мою думку, це
економний, вигідний та комфортний транспорт. Якщо порівнювати
рейкові автобуси з електричками,
то це наче мерседес і запорожець.
Не дивно, що пасажири, які їздили
ним, часто запитують, коли він знову буде на їхньому маршруті. Але є
й інші моменти.
Я водив і вантажні, і пасажирські
поїзди. На перший погляд – жодної
різниці, адже однаково треба дбати про безпеку руху, але… Людей
намагаєшся везти делікатніше.
Колись можна було лише здогадуватись, наскільки це тобі вдалося.
А нині, ледь щось не так – одразу
відгуки в Інтернеті. Найчастіше писали про рейковий автобус, який
курсував за маршрутом ПідзамчеСихів. Прискіпливі пасажири обурювалися найменшою дрібницею,
хоча жодному з них не спадало на
думку скаржитись на незручності
та вищу ціну проїзду в маршрутках,
затори на дорогах чи “підскакування” на вибоїнах. Цілком можливо,
що авторами подібних скарг були
конкуруючі автоперевізники.
За тридцять років роботи я працював помічником, машиністом,
машиністом-інструктором, заступником начальника депо з експлуатації. Був період, коли, дбаючи про
оселю для сім’ї, майже два роки
трудився в БУ-1 на будівництві
МЖК. Тоді був і муляром, і малярем, і столяром, і вантажником…
Можна сказати, що свій дім збудував сам.

Дружина
– У моїй професії нема чіткого
розмежування на звичайні робочі
й вихідні дні, – зауважує Ярослав
Броніславович. – Все умовно. Фах
диктує свої правила. Тебе можуть
викликати на роботу в будь-який
час дня і ночі, вже через 16 годин
після поїздки. Для тебе не існує
неділі та свят. Можеш вирушати
в поїздку вдосвіта і повертатись
посеред ночі; зустрічати свята не
за столом із родиною, а в кабіні
локомотива за сотні кілометрів від
дому; відмовлятися від днів народжень та гостин, бо мусиш відпочити
перед рейсом; не вип’єш чарчину
зі знайомим, бо “за кермом”. Не всі
друзі це зрозуміють, не кожна жінка
погодиться на таке життя. Якби не
підтримка і розуміння дружини, то

станцій, маршрути, якими їздить
батько і брат, та ознайомилась з іншими моментами експлуатації. Це,
звичайно ж, дуже допомагає в моїй
нинішній роботі економіста депо.
Про різноманітні робочі нюанси
ми часом сперечаємось з батьком.
Кожен пояснює свою точку зору й
намагається зрозуміти протилежну.
Такі розмови для мене дуже цінні,
краще розумію нюанси роботи машиністів.
Завжди бажаю батькові та братові щастя в дорогу, щоб все було
нормально, щоб обійшлося без
нервувань. А свято в нас, коли всі
збираємось вдома, або йдемо кудись разом. Щоправда, таке буває
рідко.

Вихідні

не вдавалося б мені долати робочі
труднощі й успішно працювати.
У нас, як у більшості таких сімей, спочатку виникали деякі клопоти з пристосуванням до мого
фаху. Бувало, ціла сім’я збиралась
на весілля, а я – у поїздку. Дружина
засмучувалась, незручно їй було
вирушати на урочистості самій.
Але згодом звиклося.
– Я стала дружиною залізничника швидше, ніж залізничницею,
бо тоді ще працювала на заводі,
– приєднується до розмови Євгенія
Василівна. – Пригадую, як перед
одруженням чоловік говорив мені
про свою роботу, щоб я уявила, як
це позначиться на житті. Тоді я ще
не повністю усвідомила, з чим доведеться постійно миритися, адже
залізничників у моїй сім’ї не було.
Мусила пристосовуватись. З часом
навчилась знаходити вихід із будьякої ситуації. Якось чоловік мав
вирушати в тривалий рейс напередодні Святвечора. Тоді я все приготувала швидше, і ми вечеряли
рано-вранці. Коли день народження у когось із нас припадає на час
рейсу чоловіка (а тепер ще й сина),
то святкування переносимо на пізніший термін. Подібним досвідом
нині ділюся з невісткою Уляною.
Не пригадую, коли ми з чоловіком разом були у відпустці.
Переважно випадає нарізно. У
дорогоцінні хвилини сімейного
спілкування не люблю розмовляти
з рідними про роботу. Цю тему обговорюють чоловік і донька. А я із
задоволенням готую борщ, який у
нас всі люблять, і вареники з різноманітною начинкою.

Діти
– Не кожен із молодого поповнення залишається в нас працювати, – розповідає Ярослав
Хілярський. – Дехто звільняється, відчуває, що це – “не його”.
Більшість налаштована на роботу.

Переважно це діти залізничників.
Вони змалку привчені до дисципліни, до певних умов праці. Їх так виховали. Так і в нашій сім’ї.
Рішення сина піти моїми слідами сприймалось як щось природне.
Не пригадую, щоб Володимир мав
якісь інші мрії. Він знав, де я працюю, чим займаюсь, бачив мою
роботу, знав про незручності фаху.
Розмовляючи з ним, я переконався,
що його вибір був цілком свідомим.
Син вступив у залізничний технікум, а після навчання прийшов на
роботу в наше депо.
Я не переживав, що він може
розчаруватись у професії. Досі не
чув від нього подібних думок чи
нарікань. Володя звертається за
порадою, за досвідом. Такі обговорення для всіх корисні, адже на
практиці часом трапляється ситуація, не описана в інструкції. Хто
зіткнувся з таким, має чого навчити
інших. Це особливо важливо для
молодих кадрів, які нині не мають
стільки практики, як ми колись.
Потім свій вибір зробила донька Ірина. З її вступом пов’язана
одна сімейна історія. Володя поїхав з Ірою в технікум здавати її документи. Там у приймальній комісії
він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Уляною, працівницею технікуму. Вона, до речі, теж із
залізничної сім’ї.
– У старших класах я вирішила, що буду бухгалтером, як мама,
– приєднується до розмови Ірина.
– Інші спеціальності чомусь не вабили. Крім того, я не уявляла себе
поза залізницею. Вже навчаючись
у технікумі, зрозуміла, що мені
більше до вподоби фах економіста.
Тому в Харківській академії я опановувала саме цю спеціальність.
На роботу в депо я прийшла
після технікуму. Спочатку працювала оператором комп’ютерного
набору, вводила маршрути. За час
роботи там вивчила назви багатьох

У вільний час кожен у сім’ї
Хілярських має заняття до душі.
Євгенія Василівна намагається
подбати про все і всіх. Молодь
може виїхати на природу чи порибалити. При цьому буває, що Ірині
та Уляні більше щастить з уловом,
ніж Володимирові. Завжди приємні і бажані поїздки в Гологори до
дідуся й бабусі. Там також можна
походити лісом, збираючи гриби. А
Ярослав Броніславович колись полюбляв не тільки таке тихе полювання, а й справжнє мисливство з
собакою. Цю пристрасть перейняв
від батька. При нагоді також рибалив із сином. Але вже понад десяток
літ переважно займається пасікою,
як колись його дід Іван. За словами
Ярослава Броніславовича, сталося
це цілком випадково:
– Одного осіннього дня ми в
Гологорах копали картоплю і виявили, що у коробці, яка певний час
пустувала, оселились бджоли. Тоді
я сам без усяких знань та умов зробив вулика. Перезимував нежданих
гостей. Почав більше цікавитись
бджільництвом. Купив собі літературу, виписував журнал “Пасічник”.
Домашні спочатку сміялися з мене,
а згодом звикли. Пасіка розрослася, але займаюся я нею, лише як
аматор. Не знаю, чи хтось захоче
продовжити це заняття. Можливо
внук зацікавиться. Я вже брав його
влітку з собою на пасіку.
Це дуже цікаве і заспокійливе
заняття. Спостерігаєш за бджолами: який у них порядок, яка дисципліна, який розподіл обов’язків
(бджоли-охоронці, робітниці, няні
тощо). За ними можна спостерігати
годинами. Один із найцікавіших моментів, коли вони викидають трутнів перед зимівлею.
Розмірковуючи про майбутнє,
постає питання: чи може у цій залізничній родині з’явитися ще більше
залізничників? Цілком. Варіантів
багато. Натякнемо на два з них.
Ірина стверджує, що її не лякає
перспектива стати дружиною залізничника, якщо такий завоює її серце. А Олежик уже нині говорить, що
буде їздити “на поїзді”, як дідусь.
Час покаже.
Ольга ПАДКОВСЬКА
На фото: Ярослав Хілярський
з онуком Олежиком

