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ДВОЕ З ТЫСЯЧЫ САЛДАТ 
 

Нет приказа, чтобы жить. 
Может, встретить смерть придется. 

Другом как не дорожить?.. 
Все же чья-то кровь прольется. 

Утро будет для живых, 
Ну, а павшим честь и слава. 

Будь мне памятью о них Заграничная застава. 

(3 песні, якую спявалі савецкія салдаты ў Афганістане) 

Вайна ў Афганістане закранула і ціхія Смаляны. Ураджэнцы нашай вёскі Аляксандр 

Нічыпаравіч Шаўня і Сяргей Сяргеевіч Крыўко служылі ў абмежаваным кантынгенце савецкіх войск 

у Афганістане і аддалі свае жыцці пры выкананні інгэрнацыянальнага абавязку. Выдавецтва 

«Беларуская Савецкая Энцыклаледыя імя Петруся Броўкі» выпусціла кнігу «Памяць». У гэтым 

унікальным выданні пайменна названы воіны Рэспублікі Беларусь, якія загінулі ў час той чужой 

вайны, што нясцерпным болем прайшлася па сэрцах маці, сыны якіх сёння пахаваны на мясцовых 

могілках. 

Шаўня Аляксандр Нічыпаравіч нарадзіўся 13 жніўня 1967 года ў вёсцы Смаляны 

Аршанскага раёна Віцебскай вобласці. Беларус. Член ВЛКСМ. Маці, Ганна Фёдараўна, працуе 

касірам у саўгасе «Смаляны», бацька, Нічыпар Дзмітрыевіч, – пажарнікам. У 1984 годзе Аляксандр 

закончыў Смалянскую сярэднюю школу, вучыўся ў Гарадоцкім саўгасе-тэхнікуме. У кастрычніку 

1985 года прызваны ў Савецкую Армію Віцебскім РВК. Накіраваны ў Афганістан. Радавы А. Н. 

Шаўня загінуў 18 верасня 1986 года. Пахаваны ў вёсцы Смаляны. Пасмяротна ўзнагароджаны 

ордэнам Чырвонай Зоркі. 

3 пісьма камандзіра часці родным А. Н. Шаўні: 

«...Командование части сообщает Вам обстоятельства гибели Вашего сына 

Александра. Саша честно и добросовестно выполнял обязанности воина-десантника, являясь 

орудийным номером минометного расчета. В середине сентября наша часть вела боевые 

действия в ущелье Панджшер. Минометный расчет Александра был. придан одному из 

подразделений. При захвате выгодного рубежа в горах подразделение вступило в бой с 

мятежниками. Минометный расчет огнем из миномета поддерживал боевые действия. Бой 

проходил в сплошной минно-взрывной обстановке. Под воздействием огня душманов 

минометный расчет вынужден был менять позицию. При перемещении Александр подорвался 

на фугасе. 

Командование части высоко оценило мужество и отвагу Александра. Он представлен к 

высокой правительственной награде. Приносим искреннее соболезнование. Вечная память 

воину-интернационалисту. 

С уважением командир части Востротин». 

Крыўко Сяргей Сяргеевіч нарадзіўся 18 сакавіка 1964 года ў вёсцы Смаляны Аршанскага 

раёна Віцебскай вобласці. Беларус, член ВЛКСМ. Маці, Ганна Пятроўна, і бадька, Сяргей 

Аляксеевіч, – пенсіянеры. У 1981 годзе Сяргей закончыў Смалянскую сярэднюю школу, вучыўся ў 

Смалянскім саўгасе-тэхнікуме. У маі 1982 года прызваны ў Савецкую Армію Аршанскім РВК, 



накіраваны ў Афганістан. Радавы С. С. Крыўко загінуў 28 снежня 1984 года. Пахаваны ў вёсцы 

Смаляны. Пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. 

Успамін пра Сяргея Крыўко яго першай настаўніцы Яроменка Вольгі Пятроўны: «...У школе 

Сярожа быў старанным вучнем. Здольнасці да вучобы ў яго былі сярэднія. Хлопчык ён быў вельмі 

спакойны, ніколі не лез у бойку. У Смалянскай школе закончыў 8 класаў. Потым паступіў у 

Смалянскі саўгас-тэхнікум. Калі надышоў час служыць у арміі, ён трапіў у далёкі кровапралітны 

Афганістан. Там ён быў цяжка паранены. Так і не здолеў аправіцца ад гэтых ран. Сяргей памёр...» 

*** 

У цэнтры сталіцы Беларусі горадзе-героі Мінску ў Траецкім прадмесці, на востраве ракі 

Свіслач, узведзены помнік воінам-інтэрнацьшналістам, якія загінулі ў Афганістане. Ён сімвалізуе 

адзінства мінулага і сучаснага, смутак вялікай колькасці маці, усіх грамадзян нашай краіны. У той 

жа час ён перадае гонар за герояў-суайчыннікаў. 

Маці загінуўшых удзельнікаў афганскай вайны назвалі гэта месца ВОСТРАВАМ СМУТКУ I 
СЛЁЗ. Акамянелыя постаці са смуткам глядзяць удалячынь праз гады і стагоддзі, нібы папракаючы 

за тое, што было зроблена з іх дзецьмі. Але разам з дакорам твары маді свецяцца надзеяй на 

працяг жыцця... 

Сярод прозвішчаў загінуўшых «афганцаў» на алтарах капліц значацца Сяргей Сяргеевіч 

Крыўко і Аляксандр Нічыпаравіч Шаўня. 

Віктар Мяжэвіч, 

в. Смаляны Аршанскага раёна 

 


