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КАБ НІКОЛІ НЕ БЫЛО ВАЙНЫ 

 
У Шуміліна сям’я Загадскіх пераехала з Обалі, калі Андрэй яшчэ быў малы. Тут ён закончыў 

школу, тут праводзіны ў армію родныя справілі. Вядома, яны не думалі тады, якія выпрабаванні 

выпадуць на долю хлопца, у якую цяжкую дарогу выпраўляюць яго. Дарога гэтая вяла ў 

Афганістан... 

Ён сядзеў моўчкі ў рэдакцыйным кабінеце, камячыў у руках шапку, ніякавеў ад увагі, што 

звалілася на яго, і па ўсяму было відаць, што толькі чакаў таго моманту, каб кінуцца за дзверы. Ну, 

Афганістан – дык ён жа не адзін там быў. Ну, мае медаль «За баявыя заслугі» – дык і іншыя 

атрымалі ўзнагароды. Ну, абстрэлы, жах, пекла – дык і другім было не лягчэй. 

Не, ён і цяпер не думае, што рабіў нешта надзвычайнае, што вызначыўся нейкім 

геройствам. Проста служыў, проста сумленна рабіў сваю справу. 

Андрэй Іванавіч Загадскі аддаў Афганістану два гады свайго салдацкага жыцця – з 1963 па 

1985. Служыў у аўтамабільных войсках, кіраваў КамАЗам. Усяго хапіла ў тыя гады: абстрэлаў, 

бамбёжак, трывог, балансавання паміж жыццём і смерцю. Ці хацелася б сёння паехаць у Афганістан на 

экскурсію? Ён на момант задумаўся над пытаннем, потым аж адмахнуўся: не, ні ў якім разе. 

Кажуць, вайна азлабляе чалавека, робіць больш жорсткім, бязлітасным. Кажуць, што 

хлопцы, якій прайшлі Афганістан, нервовыя, прыгнечаныя. Андрэй з гэтай думкай не пагаджаецца. 

Ён упэўнены, што вайна можа абвастрыць нейкія ўласцівасці чалавечага характару, але калі 

чалавек прайшоў праз такое выпрабаванне, ён наадварот робіцца больш спагадлівым і 

міласэрным, больш цэніць жыццё ва ўсіх яго светлых праяўленнях. Сам Андрэй па натуры чалавек 

добры, сціплы, апошняе аддасць, калі спатрэбіцца. Такімі ж і сыноў сваіх выхоўвае. Іх у Загадскіх 

двое – Паша і Валодзя, чатырнаццаці і дзевяці гадоў. А не страшна сёння аддаваць хлопцаў на 

вайсковую службу? Мужчына абавязан служыць, не задумваючыся адказаў Андрэй, павінны 

прайсці гэтую школу і яго сыны, як прайшоў ён сам. 

15 лютага, той дзень, калі былі выведзены савецкія войскі з Афганістана, для Андрэя і яго 

сям’і незвычайны. Яны не запрашаюць да сябе гасцей, не гавораць лішніх слоў, але сваей сям’ёй 

абавязкова збіраюцца за сямейным сталом, ушаноўваюць памяць аб тым, што немагчыма забыць. 

А яшчэ ў гэты дзень ён абавязкова ідзе з іншымі афганцамі ў парк да памятнага знака. Гэта 

традыцыя. Гэта святое. Гэта памяць. 

Кабул. Недалёка ад яго размяшчаўся той «Цёплы стан», дзе давялося служыць. Не, ён быў 

не цёплым, а пякельна гарачым. I слава Богу, што ўсё гэта ў мінулым, што пайшоў ужо дванаццаты 

год, як апошні савецкі салдат пакінуў тую спакутаваную афганскую зямлю. 

Час лечыць раны, час суцяшае боль. Вось толькі калі б на гэтым усе войны скончыліся, калі 

б не было іншых «гарачых кропак», калі б не было Чачні... 

Седзячы ля памятнага знака (ці як кажуць афганцы, ля камня), яны абавязкова падымуць 

чарку і нехта па-мужчынскі немнагаслоўна скажа самы галоўны тост: «Каб ніколі не было вайны»... 
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