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«БУДУ ЛЯТАЦЬ, МАМА» 
 

Спыніся прахожы, спыніся! Схілі нізка галаву, памаўчы.Тут не трэба ніякіх слоў. Толькі 

сціскаецца сэрца, горкі камяк падкочваецца да горла… Яны ж такія маладыя, нашы равеснікі 

Леанід Бяліцкі і Алег Тувальскі. Яны нарадзіліся ў адным годзе, у адным горадзе. А пазнаёміла і 

парадніла іх служба ў Афганістане. Разам ляталі на адной баявой машыне, разам загінулі. Яны і 

зараз ляжаць побач.Колькі такіх магіл на нашай зямлі з'явілася за апошняе дзесяцігоддзе! Колькі 

маці, жонак, дзяцей, нявест не дачакаліся сваіх з вайны. 

Я хачу расказаць пра Леаніда Бяліцкага, чыім імем названа адна з вуліц у Віцебску, і чыё імя 

вельмі дарагое для нас, студэнтаў ветінстытута. Леанід Бяліцкі — ганаровы баец 

сельскагаспадарчага атрада «Алеся» нашага істытута. У атрадзе адны дзяўчаты. I працуюць яны 

дастойна. Занялі першае месца ў спаборніцтве. Наступны працоўны семестр «Алеся» правядзе ў 

Малдавіі. Толькі гэта не перашкодзіць дзяўчатам бываць на магіле героя, сустракацца з яго мамай 

Ефрасінняй Пятроўнай. Ад яе мы даведаліся аб дзяцінстве Леаніда, аб яго марах і планах, аб яго 

подзвігу. 

Нетаропка раскладвае Ефрасіння Пятроўна сямейныя фатаграфіі. Вось Лёня зусім маленькі, 

а гэта ўжо яго першыя школьныя здымкі. «Здольны ён быў вучань, — успамінае маці, — 

настойлівы, працавіты. Пакуль урокі не падрыхтуе, на вуліцу не пойдзе. Заўсёды дапамагаў у 

вучобе малодшаму брату. 

Любіў музыку, закончыў музычную школу па класу баяна. А як возьме ў рукі гітару! Боксам 

любіў займацца. 

– Я была супраць паступлення сына ў лётнае вучылішча, – расказвае Ефрасіння Пятроўна. – 

Але Лёня ўпэўнена сказаў: «Мама, я магу паслухаць цябе. Але я ўсё роўна буду ваенным». I стаў 

ім. 

Паехаў Лёня паступаць у Сызранскае вышэйшае лётнае вучылішча. I нешта доўга ад яго 

няма пісьмаў. А я ў той час усё ніяк не магла купіць лак для валасоў. І раптам атрымліваю ад Лёні 

не пісьмо, а бандэроль. І знаходжу там... два флаконы лаку з невялічкай запіскай «Мам, гэта табе». 

А як ён радаваўся, калі быў залічаны курсантам. Я яшчэ да яго на прысягу ездзіла... 

Разглядаем фотаздымкі, на якіх Лёня ў форме курсанта. Адкрыты, прыветлівы твар, гатовы 

першым усміхнуцца незнаёмаму чалавеку. Пасля заканчэння вучобы Лёню прапанавалі застацца ў 

штабе ваеннай акругі. Ён не згадзіўся. А маці сказаў: «Я хачу лятаць, мама». 

ІІотым у яго жыццё ўвайшоў Афганістан. Пісаў бацькам часта, але нямнога. Ніколі не жаліўся 

на цяжкасці, не хваліўся поспехамі, непакоіўся за іх здароўе. Нават аб узнагароджанні яго ордэнам 

Чырвонай Зоркі бацькі даведаліся з газеты «Известия». 

– Чула маё сэрца, – гаворыць Ефрасіння Пятроўна, – як яму там даводзілася. Але што 

зробіш, чым дапаможаш. 

Апошні стосік здымкаў Ефрасіння Пятроўна падала мне ў рукі: «А гэтыя, сынок, глядзі сам». 

Зразумеў адразу, што гэта за здымкі. Цэнтральная алея могілак у Мазурыне... Сотні людзей. 

Страшна, калі бацькі хаваюць сваіх дзяцей. У гэту мінуту я думаў аб Ефрасінні Пятроўне. Як ёй 



перажыць такое, як вынесці. Думаў аб усіх маці 114 воінаў - інтэрнацыяналістаў, пахаваных на 

віцебскай зямлі. Памятаць аб гэтых рабятах, клапаціцца аб іх блізкіх – абавязак нашага пакалення. 

В. Афанасьеў 
 

Ад рэдакцыі. Мы наўмысна не расказалі ў гэтым матэрыяле аб службе Леаніда Бяліцкага ў 

Афганістане. Хутка будзе апублікаваны вялікі нарыс пра ратны подзвіг нашага земляка. 

 


