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МАЦЯРЫНСКІ БОЛЬ 
 

15 лютага параненую, шматпакутную зямлю Афганістана пакінуў апошні савецкі воін. І як 

тады, у маі сорак пятага, людзі адчулі ў сэрцах палегку “Канец вайне!” 

…Бернарда Браніславаўна Александровіч, што жыве ў весцы Самавольцы, адна з тых маці, 

якія не дачакаліся сваіх сыноў з Афганістана. Сустрэлася я з ей зусім нядаўна. Сціплая, шчырая, 

душэўная жанчына. Яна не магла без слез расказваць пра свайго сына, які загінуў 22 мая 1987 

года, выконваючы інтэрнацыянальны абавязак. 

Два гады мінула з таго часу, як Валеру напаткала душманская куля. 

– Валера з дзяцінства быў такім пяшчотным, добразычлівым, – расказвала Бярнарда 

Браніславаўна. – А якім памочнікам рос. Зусім яшчэ маленькім быў, а ўжо стараўся мне хоць чым-

небудзь дапамагчы. А як падрос і пайшоў у школу, дык адразу ж пасля заняткаў прыбягаў да мяне 

на ферму. Карміў, паіў кароў. А прыйшоўшы дадому хуценька браўся ўпраўляцца па хатняй 

гаспадарцы. Ён  ні хвілінкі не мог сядзець  без справы. Такім   Валера назаўсёды  застанецца ў 

памяці  маці. 

Бярнарда Браніславаўна, час ад часу змахваючы з вачэй слязу, год за годам успамінала  

жыццё сына. 

– Калі закончыў восем класаў, паехаў паступаць у Рыгу ў суднарамонтнае вучылішча. 

Паступіў, – працягвала расказ маці. – Закон-чыў яго паспяхова і пайшоў   працаваць   на Рыжскі 

суднарамонтны завод. Бачна было па ўсім, што падабаецца яму работа, якую выбраў для 

сябе сам. 

На заводзе Валера працаваў нядоўга. Адтуль яго прызвалі на службу ў армію. 

Праводзіла маці салдата з надзеяй  на лепшае. 

Спачатку трапіў ён служыць у Арджанікідзе. Часта ляцелі пісьмы ад салдата ў родную хату, 

да бацькі і маці. Пісьмы, пранікнёныя сыноўняй цеп-лынёй, любоўю. Кожны раз маці радавалася 

любой вестачцы ад любімага сына. 

Праз паўгода службы Валера прыслаў пісьмо, ад якога стала маці неспакойна на душы. 

«Трапіў служыць за мяжу, невыносная спёка, навокал горы». Аб цяжкасцях ні слова. Так, гэта быў 

Афганістан. Служыў ён на БТР, суправаджаў грузы з Кабула. 

Усяго адно пісьмо напісаў ён адтуль родным. Усяго крыху больш двух тыдняў яму давялося 

праслужыць на афганскай зямлі. 22 мая  Валера загінуў. 

Бярнарда Браніславаўна ўспамінае... 

...Прыйшла неяк з фермы. Неспакойна на душы. Месца сабе ў той вечар не знаходзіла. 

Нават вячэраць не стала. Доўга глядзела тэлевізар. А недзе а першай гадзіне ночы пастукалі ў 

акно. Сэрца, здаецца, абарвалася. Калі адчыніла хату і ўбачыла чалавека ў ваеннай форме, у 

галаве адразу ўзнікла гэтая страшная думка. Бяда з сынам. 

Так, матчына сэрца не падманеш. 

Вялікае гора напаткала сям'ю Александровічаў. Вайна ў Афганістане забрала ў іх самае 

дарагое – сына. 



...Пахавалі    яго на могілках у Мелеўцах, там, дзе раней жылі. Адкуль Валера хадзіў у школу. 

Там прайшлі яго дзяцінства і юнацтва. Там для яго назаўсёды засталася родная   хата. 

Два гады назад Александровічы пераехалі ў Самавольцьі. Калгас ім пабудаваў дом. Бяр-

нарда Браніславаўна трыццаць гадоў працавала даяркай на ферме ў калгасе «Шлях Леніна». Але 

ў апошні час стала здаваць здароўе. I рашыла яна пакінуць ферму. Цяпер упраўляецца па хатняй 

гаспадарцы і ... кожны дзень ходзіць на магілу да сына. 

Бярнарда Браніславаўна вельмі ўдзячна сельскаму Савету і райкому камсамола, якія 

паставілі на магіле выдатны помнік, агароджу. Удзячна праўленню калгаса за выдзеленую ў 

санаторый пуцёўку і за тое, што дапамагаюць паставіць цяпер плот ля дома. Не пакінулі 

Александровічаў адных у бядзе. 

Вельмі добра, што ёсць такія чулыя людзі, неабыякавыя да чужога гора, да чужога болю. 

Боль гэты для маці самы страшны. Тым больш, што вайна там, у Афганістане, закранула чорным 

крылом з нашага раена толькі сям´ю Александровічаў. 

...У лютаўскія дні, калі закончыўся вывад савецкіх войск з Афганістана, многія маці так і не 

сустрэлі сваіх сыноў, жонкі,– мужоў, дзяўчаты – каханых. Ніколі не сустрэнуць ужо свайго сына 

Бярнарда Браніславаўна і Браніслаў Іванавіч Александровічы. 

I толькі матчыны слёзы, кветкі на магіле яшчэ і яшчэ раз адгукнуцца болем: «Ты заўсёды ў 

нашых сэрцах, любы сынок». 

З. Палулех 

 


