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ЗАЎСЁДЫ ЗАСТАНЕЦЦА Ў ПАМЯЦІ 

Раны на сэрцы, як і на целе, бываюцъ большыя і меншыя. Меншыя гояцца, на іх застаюцца 

рубцы, большыя заўсёды крывавяцца. Яны – незагойныя. 

Адна з такіх ран – Афганістан. Яшчэ і цяпер шугае там полымя вайны, гінуць людзі. Яшчэ і 

цяпер, як раней, неспакойна ў правінцыі Кунар. 7 кіламетраў аддзяляюць яе ад пакістанскай 

граніцы і тысячы ад нашага Лепеля, але толькі не для Раісы Іванаўны і Анатоля Макаравіча 

Нападоўскіх. 

«У нас тут ёсць рака Кунар, запомніце яе назву, – пісаў іх сын Ігар дамоў. – Тут апельсінавыя 

гаі, пальмы, спёка пад 70 градусаў...». I ні слова пра вайну, быццам і не было яе, вайны, побач з ім. 

«Не верце розным чуткам пра ДРА. Не такі страшны чорт, як яго малююць...». 

Служба Ігару не здавалася цяжкай. Па-першае таму, што ён да яе рыхтаваўся: займаўся 

спортам, не піў, не курыў і да прызыву скончыў школу ДТСААФ, а па-другое, таму, што быў ён 

таварыскі, руплівы, спагадлівы, акуратны (яму нават была аб'яўлена ў час службы падзяка за 

акуратнасць), умеў знайсці выйсце з любых абставін. Між іншым, ведаў, што і лёгкай служба не 

будзе. Маці ўспамінае, як на пахаванні У. Салаўёва, аднаго з першых лепяльчан, загінуўшых у 

Афганістане, Ігар сказаў: «Не плач, мама. Я пайду помсціць за яго». 

I пайшоў. І адпомсціў. Сведка таму – ордэн Чырвонай Зоркі і артыкул газеты «Правда», дзе 

расказваецца пра бой, у якім удзельнічаў Ігар. Трое сутак стрьмлівалі націск душманаў дэсантнікі. 

Трое сутак ахвяравалі сваім жыццём. I толькі адзін з іх, цяжка паранены, здолеў зноў вярнуцца ў 

строй, астатнія паляглі на полі бою. Адпомсціў Ігар Нападоўскі за свайго цёзку Ігара Салаўёва, але 

не перажыў яго і на год. Ім, неравеснікам, навекі вечныя застаецца па дзевятнаццаць… 

Пра службу сваю Ігар паведамляў вельмі скупа. Больш пытаўся пра здароўе родных, пра 

хатнія  справы, цікавіўся зменамі, якія адбываюцца ў Лепелі. Не забываў даведацца і пра грушу-

дзічку, якую сам выкапаў і пасадзіў каля хаты перад самым развітаннем. «На памяць», – сказаў ён 

тады. Групша прьіжылася... Ігap вельмі любіў кветкі. I цяпер перад яго партрэтам з двух бакоў 

кветкі. Кветкі і на яго магіле. Іх, як даніну памяці, нясуць сябры. Яны не забываюць і пра маці воіна, 

наведваюцца, расказваюць пра сваё жыццё. 

–Колькі ў нас успамінаў, – кажа Раіса Іванаўна, – і ўсё пра Ігара. Выйшла замуж яго 

дзяўчына, але і яна прыязджае. Лепшы сябар Саша Клундук даў яго імя свайму першынцу... 

Хай жа расце маленькі Ігарок. Хай памятае, у гонар каго названы! 

Шануюць памяць Ігара Нападоўскага і ў СШ № 1, дзе ён вучыўся. Класны кіраўнік Лідзія 

Аляксееўна Аніскавец разам са сваімі дзецьмі стварыла музей яго памяці. Там рэчы героя, ліст ад 

таго, адзінага салдата, які ўцалеў у баі, гадзіннік, што спыніўся ў час таго бою... 

–Ігар вылучаўся тым, што неяк бліжэй прымаў да сэрца тое, што адбываецца ў класе. 

Знешне спакойны, ён больш за іншых перажываў, вастрэй адчуваў. Вельмі любіў паходы па 

месцах баявой славы, затаіўшы дыханне, слухаў расказы ветэранаў, – расказвае Лідзія 

Аляксееўна. 

23 красавіка ў школе дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, дзень, калі лепшыя 

камсамольцы і піянеры нясуць ганаровую вахту ля магілы свайго земляка-героя. 



23 красавіка – чорны дзень у доме Нападоўскіх. Але не гасне надзея... I не зацягваецца рана, 

бо такія раны залечвае толькі смерць. 

Хутка ў Віцебску адкрыецца музей, які ўшануе памяць усіх воінаў-афганцаў нашай вобласці. 

Светлая памяць загінуўшым! 

Нізкі паклон іх маці! 

Л. БАРАДЗЁИКА 

 
 

 


