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БАЦЬКАЎ БОЛЬ 
 

 
 

Кажуць, што да часу палеглыя сыны паміраюць двойчы: першы раз – у дзень сваёй 

фізічнай смерці, другі ж, калі не вытрымлівае, спыняецца сэрца ў іх мацярок. Не ведаю, не ведаю... 

Вера Фёдараўна Дуброўская перажыла свайго Алега гадоў на трынаццаць... Маці не стала.Але ж 

сын не пераставаў жыць, прынамсі, у бацьквай душы. Ён, Алег, вунь і зараз жыве на куце, у 

несамавітай халасцяцкай хаце,у вёсцы Данілаўка. Партрэт сына, ахаваны, як і належыць па даўняй 

сялянскай традыцыі, даматканымі льнянымі ручнікамі – на самым пачэсным месцы ў хаце. 

Цікава, каму зараз моліцца Анатоль Аляксандравіч Дуброўскі, бацька воіна-

інтэрнацыяналіста, загінуўшага ў Афганістане ў дваццаць гадоў? I ці моліцца зусім гэты патрапаны 

жыццём пажылы інвалід, які, здавалася б, страціў усё, што можна: спачатку – вока ў выніку цяжкой 

хваробы, пасля аперацыі, затым – сына, адзінага сына, на якога ўскладваў столькі надзей, і 

ўрэшце – жонку. Каму маліцца, калі Бог яго не пачуў і не паслухаўся?!.. Зараз гэты чалавек жыве з 

унукам, таксама Алегам (у іх усе старэйшыя ўнукі Алегі, відавочна, што ўпамяць пра дзядзьку). У 

дачкі, бацька кажа,жыццё не задалося, а пятнаццацігадовы Алег упадабаў дзедаву хату, прывык 

тут. Ім абодвум разам весялей. Няхай сабе і не стае клапатлівае жаночае рукі і, як кажуць у такіх 

выпадках, «бабылём пахне». Аднак жа ў іх агародзік свой, і ўсё расце. Сапраўды, шляхі Божыя 

невызначальныя. Ведаю шмат такіх сем'яў, дзе і без жаночай рукі жывуць талкова. Вось і тут, унук і 

ў печы выпаліць, трэба – і есці зварыць, а дзед – што ж, ён прывык адзін весці гаспадарку. 

...Яны жылі ў Сібіры, калі з'явіўся на свет першынец, сынок. У кнігах пазначана месца 

нараджэння будучага воіна-інтэрнацыяналіста – «село Победитель Омского района». 

Нарадзіўся Алег Дуброўскі 2 жніўня 1965 года, не так даўно яму споўнілася б сорак гадоў. 

Споўнілася б, калі б не тая чужая і, як цяпер падумаць, нікому не патрэбная вайна, якая забрала 

яго з жыцця дваццацігадовым. Зрэшты, амаль усе войны па прыродзе сваёй бессэнсоўныя, але ж 

яны забіраюць ахвяры. I для саміх ахвяр, і для іх блізкіх тыя смерці бессэнсоўнымі не былі. Таму, 

прашу, ніколі не папракайце «афганцаў». Яны ішлі ваяваць за радзіму, не ведаючы, што іх вялікая 

Радзіма можа раптам знікнуць, рассыпацца, як гліняны калос. 



...Хлопчык рос ціхім і паслухмяным, але дужым і спрытным, так што бацька ніколі не меў 

клопату, скажам, з дрывамі, з агародам. Вярнуліся з Сібіры ў родную Данілаўку. Алег скончыў 

Заслонаўскую школу, адвучыўся ў Лепельскім прафтэхвучылішчы, пачаў працаваць у калгасе 

«Палац працы», на мехдвары, ды надышоў час ісці ў войска. Што ж, як усе. Згулялі адпраўкі. Бацькі 

не думалі, што бачаць сына ў апошні раз. Яны з радасцю чыталі сынавы лісты. Алег пісаў часта, 

спачатку з Беларусі, далей – з Туркменістана, Узбекістана і, нарэшце, Афганістана. Бацька не 

помніць, каб сын пісаў пра вайну, а ўсё толькі – «лазім па гарах». Анатоль Аляксандравіч і дагэтуль 

фактычна не ведае, як загінуў яго сын, ніхто яму толкам так і не расказаў. 

Вось што піша пра гэта чашніцкая кніга «Памяць»: «У той дзень 1985 года савецкія і 

афганскія падраздзяленні вялі жорсткія баі з бандамі ў даліне Вардак. Мотастралковае 

падраздзяленне, у якім служыў танкіст Алег Дуброўскі, трапіла ў засаду. Вораг пачаў абстрэльваць 

машыны з гранатамётаў. Баявым машынам неабходна было ўкрыцца за павароткай. Ды калона 

амаль спынілася. Уздоўж трасы гарэлі нашы «Уралы» з палівам, а з узарванага ў некалькіх месцах 

трубаправода біў вогненны струмень. Полымя з гулам вырывалася ўверх метраў на трыццаць, 

нават скалы, здавалася, гарэлі... I галоўная небяспека цяпер не толькі ў душманскіх гранатамётах. 

У гэтай вогненнай барыкадзе... яе неабходна прабіць. 

– Расчышчаць дарогу прамой наводкай! – загадаў камандзір гапаўнога танка, у экіпажы яго 

быў і наводчык Алег Дуброўскі. Танк марудна крануўся да пылаючага затору, і ствол яго гарматы 

нацэліўся прама ў цэнтр полымя. Адзін залп. Другі. Уверх узнялася і амаль адразу ж апала сцяна 

полымя, апаліўшы гарачынёй калону. 

У тым баі нашы воіны перамаглі. А вось для Алега Дуброўскага ён быў апошні. Іх галаўны 

танк падарваўся на міне. Увесь экіпаж загінуў...» 

Адным ім, Дуброўскім, ведаць, як перанеслі смерць сына. Вера Фёдараўна ўжо не раскажа, 

Анатоль жа Аляксандравіч распавядае пра тую падзею дваццацігадовай даўніны з цяжкой 

бацькоўскаю скрухаю, хаця і спакойна. Паказвае лісты, дасланыя ім з розных музеяў, прыгадвае, як 

ездзілі на адкрыццё помніка воінам-інтэрнацыяналістам у вайсковую часць у Мар'іну Горку. У 

Анатоля Аляксандравіча з гадамі боль як бы прытух, прытупіўся. А ўнук вунь, які нарадзіўся пасля 

смерці свайго дзядзькі, і ўвогуле шчасліва ўсміхаецца. Маладому – маладое. Для яго той гераічны 

ўчынак у далёкіх афганскіх гарах – усяго толькі прыгожая легенда, а дзядзькавы ўзнагароды – 

ордэн Чырвонай Зоркі і медаль «Ад удзячнага афганскага народа» – незвычайнае змесціва 

прыгожай драўлянай шкатулачкі. Што рабіць, жыццё на месцы не стаіць. Яно і добра, што з часам 

прыціхае боль. Але няпраўда, што скупыя і недаўгавечныя бацькавы слёзы.Дачасна палеглыя 

дзеці не паміраюць датуль, пакуль жывыя іх бацькі... 

У. МІХНО 
На здымку: так і жывуць яны ўтрох... 


