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МАЦІ З ВАЙНЫ НЕ ВЯРТАЮЦЦА 

 

Мала яна помніць тыя першыя летнія дні 1984года. Помніць, свяціла сонца і спявалі птушкі, 

вось толькі сонца здавалася ёй чорным, а птушкі, калі прыслухацца, галасілі. I як было ім не 

галасіць, калі ў маленькую вёсачку Ізгародзішча ўвалілася гора. Увалілася ў яе, Зінаіды 

Рыгораўны, хату. 

Раптам паведамілі, што яе Сашу вязуць сюды ў цынкавай труне. Такога не можа быць! 

Такога проста не магло быць, бо ні яна, маці, ні бацька Іван Іванавіч, ні браты, ні сёстры – ніхто з 

Валасачоў ніколі не паверыць у смерць Сашы. 

Яму ж служыць заставалася меней як паўгода, і пісьмы прысылаў бадзёрыя, не пра вайну, 

пра маці пісаў братам сваім. «Беражыце, – пісаў, – маму, бо ніхто не дасць вам у жыцці таго, што 

дала яна, і ніхто яе не заменіць». – А божачкі! А хто ж мне цябе заменіць, Сашачка? – пыталася ў 

крыку адчаю забітая горам маці. Пыталася і ў неба, і ў сонца, і ў птушак. Але ніхто ёй так і не 

адказаў… 

Мала помніць яна, як хавалі Сашу. Казалі, на вуліцы «хуткая дапамога» дзяжурыла ўсе тыя 

дні, бо ў Валасачоў то той, то гэты траціў прытомнасць. Бегала пасля на могілкі штодня, як не 

начавала там. Бегала і ўсё роўна не верыла, што пад свежым жоўтым курганком яе сын. Як 

паверыць, мёртвым жа не бачыла, адно тую цынкавую скрынку, якую так і не адкрывалі. 

У труне не бачыла, а таму мёртвым сына уяўляць адмаўляецца. А помніць яго і зараз 

вясёлым, жыццярадасным, спрытным – жывым. Помніць, як бегаў у школу. Саша добра вучыўся, 

ды і да работы быў ахвочы. Касілі з ім разам, зграбалі сена і вазілі. Каму ж было рабіць? 

Старэйшыя на той час пайшлі ўжо на свой хлеб. Саша быў пятым з яе семярых дзяцей. Пакуль 

заставаўся дома, цягнуў лямку сялянскае працы нароўні з дарослымі. Спрытна ён хадзіў і за 

плугам, і сякерай размахваў. Пасля школы вучыцца пайшоў у Новалукомльскае 

прафтэхвучылішча. Вучыцца дзе далёка не было як, бо захварэў бацька і трэба было пільнавацца 

дому. А па заканчэнні паслалі яго на працу ў Магілёў. Грошай, праўда, зарабіць там не паспеў, бо 

неўзабаве забралі ў армію. Але прывёз з Магілёва сабе дыпламат, а маці – ручнік ды прыгожую 



стракатую хусцінку – на памяць. 

Дык ужо ж памяць! Старэнькая, стомленая жыццём маці не расстаецца ні з ручніком тым, ні з 

хусткаю. Як самую дарагую рэліквію ўзяла іх з сабою і ў новую кватэру ў Новалукомль. I ў дамавіну 

паслясмерці завяшчала пакласці. 

...Прыйшла павестка ў армію. Зрабілі адпраўкі, шумныя, вясёлыя, каб усё было як у людзей. 

На той час у сына было ўжо каханне. Весяліліся, спявалі, танчылі – хто ж ведаў, што выпраўляюць 

сына на вайну, з якой ужо не будзе вяртання? 

«...У той дзень група, у складзе якой быў і Аляксандр, выконвала баявое заданне. Рухаліся 

наперад па незнаёмай мясцовасці. Раптам прагучаў выбух: група выйшла на міннае поле. 

Намеснік камандзіра ўзвода Аляксандр Валасач, які ішоў першым, трапіў на міну. Выбухам яму 

адарвала адну нагу і пакалечыла другую. Яго паспелі даставіць у шпіталь, зрабілі аперацыю, але 

выратаваць Аляксандра не ўдалося...» 

Гэтым трагічным падзеям, апісаным пасля ў раённай кнізе «Памяць», папярэднічалі паўтара 

года службы. Радавы Аляксандр Валасач за гэты час стаў сяржантам. Не тое, каб ён прывык, да 

такога не прывыкнеш, але на вайне памужнеў, загартаваўся, займеў надзейных баявых сяброў. I 

ўжо здавалася, што нават ў пекле можна жыць і выжыць. Саша не прывык нікому скардзіцца, не 

меў моды перакладваць на плечы іншых свае праблемы. Ён дастойна і годна нёс на чужой вайне 

свой крыж, які быў яму наканаваны лёсам. Здавалася, яшчэ крыху – і скончыцца тое афганскае 

пекла. I ўжо начамі ўсё часцей сніўся далёкі родны дом, дзе яго чакаюць і помняць. I раптам – 

выбух... 

Чаму суджана быць, таму не мінаваць... Лёсам было наканавана Зінаідзе Рыгораўне ў мірны 

час на вайне страціць сына. Ці ёй адной? Тады маці было пяцьдзесят шэсць. Жыць ды жыць. Але 

напаўзла на сонца чорная хмара, засцілі вочы слёзы і – спыніўся час. 3 тае вайны, што забрала яе 

сына, маці так і не вярнулася. На сцяне, на партрэтах – яе Саша, то ў цывільным, то ў ваенным, то 

падлеткам, то юнаком. Пад галерэяй партрэтаў – чырвоная падушачка з яго ўзнагародамі. Тут 

ордэн Чырвонай Зоркі, медалі «За баявыя заслугі», «Воіну-інтэрнацыяналісту ад удзячнага 

афганскага народа», значкі. 

Іншыя дзеці, будзем шчырымі, маці, вядома ж, не забываюць, у крыўду не даюць, 

прыязджаюць, прыходзяць, дапамагаюць, у кожнага з іх свае сем'і і свой лёс. I толькі ў Сашкі няма 

ні сям'і, ні лёсу... 
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