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«НЕ ХВАЛЮЙСЯ, МАМА, Я ВЯРНУСЯ» 

 

Памяць 

Мінулым летам на прыѐм да старшыні райвыканкама В. Ф. Януковіч, які яна вяла ў 

Валкоўскім сельскім Савеце, прыйшла пажылая худзенькая жанчына ў чорнай жалобнай хусцінцы 

і, толькі, пераступіўшы парог кабінета, горка расплакалася. Ванда Фѐдараўна, тутэйшая ўраджэнка, 

якая добра ведае мясцовых людзей, па-дачэрняму стала суцяшаць наведвальніцу, распытваць яе 

пра жыццѐ. А выслухаўшы просьбу (яна тычылася выдзялення сенакосу), адразу запэўніла, што 

пытанне будзе вырашана. 

Ды не столькі з-за сенакосу расплакалася пенсіянерка, як па сваім горы. Яшчэ ў 1981 годзе, 

калі пахавала сына-салдата, навекі згасла радасць Баляславы Ільінічны Лапко. А тут новая рана 

на сэрцы – не стала і мужа. Засталася зусім адна ў самотнай сваѐй хаціне, Праўда, ѐсць дачка, 

зяць, двое ўнукаў. Але жывуць асобна, у Валках. Клічуць да сябе, аднак Ільінічна не згаджаецца 

пераязджаць. Тут, у Станелевічах, кожны куточак свой, родны, у кожнай рэчы – напамінак пра 

мінуўшыя гады, пра сына і мужа, тут любяць бавіць час унукі. 

З таго прыѐму ў Валках я і запомніла маці загінуўшага воіна-«афганца», дала сабе зарок 

абазязкова сустрэцца з ѐй. Нагода надарылася якраз у Дзень памяці воінаў-«афганцаў», 15 

лютага. Прадстаўнікі райвыканкама ехалі да Б. I. Лапко з прадуктовым наборам, везлі карзіну з 

кветкамі на магілу яе сына. I зноў салдацкая маці сустрэла няўсцешным плачам: «Дзякуй за 

памяць, людцы дарагія. Але лепш бы вы мне хоць на гадзінку Міхаська прывезлі. Я ж ужо 20 гадкоў 

не бачыла свайго сыночка. I не ўбачу ніколі». 

...Станелевіцкі хлопчык Міша Лапко закончыў восем класаў, потым вучыўся ў 

Шаркаўшчынскім ДТСААФе на вадзіцеля. Стаў працаваць у калгасе. Прыедзе, бывала, на абед 

радасны: «Садзіся, мама, падвязу на работу». Маці ўсцешна: вось і вырас памочнік. А калі Міхаілу 

прыйшла павестка ў армію, як і ўсе маці, яна вельмі перажывала. Вясковая моладзь весялілася на 

праводзінах, а ў яе сэрцы халодным вужом звілася трывога: хоць бы не ў Афганістан трапіў. 

Службу Міхаіл пачынаў у вучэбцы ў Маладзечне. Ездзілі да яго на прысягу, атрымлівалі 

пісьмы. Але праз чатыры месяцы перапіска рэзка абарвалася. Надзея родных, што не сѐння-

заўтра атрымаюць вестачку ад свайго салдата, перарастала ў роспач. Ільінічна паехала па вѐсках, 

хлопцы з якіх служылі разам з Міхаілам у Маладзечне, але і ад іх пісем дадому не было. 

Нарэшце – доўгачаканы ліст. Адкуль – невядома, бо замест зваротнага адраса стаяў толькі 

нумар палявой пошты. I ў самім пісьме ні слова аб месцы знаходжання. Здагадваліся: напэўна, 

Афган. Здагадкі пацвердзіліся. Праз некаторы час Міша пісаў дадому: «Прывітанне з Кабула. 

Служба ў мяне праходзіць па-ранейшаму добра і на старым месцы. Яно і ѐсць што напісаць, але 

не магу. Вось як прыеду дадому, тады раскажу. Сѐння ноччу рабіў здымкі. Высылаю вам і сваѐй 

дзяўчыне. Яна такія добрыя пісьмы піша».  

З дазволу Баляславы Ільінічны трымаю ў руках яшчэ адно пісьмо: «Добры дзень, мае 

родныя! Гарачае салдацкае прывітанне з далѐкага афганскага краю. Вы непакоіцеся, што мне 



цяжка, але ж і вам не лягчэй без мяне. Жывы, здаровы – і гэта самае галоўнае. Да загаду 

засталося зусім нямнога. Да хуткай сустрэчы!» 

Як жа яны чакалі гэту сустрэчу! Ішоў верасень, капалі бульбу. Ільінічна кожны дзень, 

упраўляючыся па гаспадарцы, усѐ паглядала на аўтобусны прыпынак: а можа, якраз сѐння 

Міхаська прыедзе? 

Прыехалі з сельсавета. Прывезлі жудасную вестку: Міхаіл загінуў пры выкананні воінскага 

абавязку. За некалькі дзѐн да дэмабілізацыі і за 16 дзѐн да свайго 20-годдзя. Вайскоўцы прывезлі ў 

дом Лапко цынкавую труну з невялікім шкляным акенцам. Раненай птушкай білася маці над 

сынавай дамавінай, прасіла: «Дайце сякеру! Я разаб’ю яе. Мне трэба ўбачыць майго Міхаську! Я 

павінна з ім развітацца!» 

«Не хвалюйся, мама, я вярнуся», – пісаў Міша ў пісьмах. I вярнуўся. На вечны спачын у 

роднай зямлі, якую так любіў і на якой марыў працаваць, кахаць, гадаваць дзяцей. Яму не было і 

20-ці, і ўжо 20, як няма ў жывых. А маці, будзячы раніцай унука Вову, які часта гасцюе ў бабулі, усѐ 

яшчэ блытаецца і просіць пяшчотна: «Міхаська, сынок, уставай. Час снедаць». Потым, 

схамянуўшыся, змахвае слѐзы з вачэй, зноў і зноў углядваецца ў дарагія Міхасѐвы рысы на 

партрэце на сцяне і ніяк не можа змірыцца з жорсткасцю лѐсу... 

– Ільінічне вельмі цяжка, – гаварыла сакратар мясцовага сельскага Савета Вера 

Баляславаўна Мяховіч, калі мы вярталіся са Станелевіч. I дзялілася сваім горам: – Але Афганістан 

прайшоў і па нашай сям’і. Там служыў мой сын. Застаўся жывы. Але што сталася з яго душой? 

Зусім не той чалавек. Вось і цяпер нават не ведаю, дзе ѐн. Думаеце, не баліць сэрца? 

Потым, ужо ў Паставах, разгаварылася з яшчэ адной знаѐмай: «А мае два сыны прайшлі 

Афган. Пакалечыла іх псіхіку тая вайна. Можа, таму і ў сем’ях неяк няскладна». 

Колькі ж іх, такіх абпалевых жорсткай, бязлітаснай, незразумелай афганскай вайной лѐсаў? 

У абласной газеце прачытала, што 144 хлопцы з Віцебшчыны паляглі на ѐй. На цяперашні час у 

вобласці пражывае 4719 «афганцаў», 100 з іх – інваліды. У раѐнным ваенным камісарыяце назвалі 

наступныя лічбы: у раѐне пражывае 146 воінаў-«афганцаў», трое – радавы Міхаіл Лапко са 

Станелевіч і Аляксандр Урбель з Целякоў, капітан Радзівон Мішута – загінулі. 

Будзем памятаць. 

Фаіна Касаткіна 

 

 


