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ПАСПРАЧАЦЦА СА СМЕРЦЮ 
 

 Мікалай ведае, што ў адвечнай спрэчцы жыцця са смерцю 

жыццё, на жаль, далёка не заўсёды бярэ верх. I ўсё ж ён аптыміст. 

Ніхто ў яго не пытаўся, ці хоча ў Афганістан, зрэшты, ніхто 

туды і сілаю не цягнуў. Проста, час быў такі, быў загад, а загады не 

абмяркоўваюць. I пайшоў дваццацігадовы юнак на вайну... 

Шустрым падлеткам быў ён у школе, часта то з сінякамі, то 

з драпінамі хадзіў. Баскетбол, футбол, лёгкая атлетыка – яго 

стыхія. Хіба ж абыдзешся без драпін у тых гарачых спартыўных баталіях? Коля не быў круглым 

выдатнікам, але вучыўся без троек, асабліва любіў геаграфію, гісторыю, вядома ж, фізкультуру. 

На той час сям’я Завальных пераехала з Лукомля, дзе Мікалай і нарадзіўся, у Новалукомль. 

Бацька працаваў на «Эласце», маці – у гандлёвай сетцы. Рос горад энергетыкаў, а разам з ім 

сталеў ды мажнеў юнак. 

Пасля школы падаўся ў мясцовае ГПТВ вучыцца на слесара-мантажніка па турбаагрэгатах і 

сінхронных кампрэсарах. Выйшаў адтуль з чацвёртым разрадам і паспеў нават крыху папрацаваць 

на мантажы трэцяга блока Смаленскай АЭС, пакуль не прызвалі ў армію. Шляхі армейскія для яго 

былі вызначаныя дакладна: з Віцебска – на Ганжунай (гэта ў Літве). Тут на той час 

дыслацыравалася вучэбнае падраздзяленне паветрана-дэсантных войскаў, у якое і трапіў Мікалай 

Завальны. I акурат другога жніўня – на Дзень дэсантнікаў – яго размяркоўваюць у так званы 

«афганскі» ўзвод. Іх рыхтуюць на санінструктараў. А ўжо ў кастрычніку восемдзесят пятага яны ў 

Афганістане. Прыляцелі ў Кабул, а неўзабаве Мікалай апынуўся ў Баграме, у 345-м асобным 

дэсантным палку. Зноў вучэбка. Даюць маладым байцам настраляцца: скрынка патронаў, 

паўскрынкі гранат табе – вучыся ваяваць. 

А ўжо ў снежні былі першыя баявыя выхады. За той час, пакуль Завальны знаходзіўся ў 

Афганістане (года паўтара), полк іхні не меней як пятнаццаць разоў удзельнічаў у баявых 

аперацыях рознай інтэнсіўнасці ды працягласці. Іншыя з іх зацягваліся і да месяца. На базе доўга 

не заседжваліся. Узгадвае Мікалай адну з такіх аперацый пад кодавай назваю «Крыж». 

Прыкрывалі калону, забяспечваючы праход войскаў. За ноч здарылася дзевяць падрываў, але 

баявых пазіцый не пакідалі. Толькі раніцай, калі прыляцелі «вяртушкі» і ўдалося пагрузіць на іх 

параненых, пешшу адправіліся на базу... 

I ўсё ж такі пад шчасліваю зоркаю нарадзіўся Мікалай Завальны. I куля яго мінула на той 

бязлітаснай вайне, і штык не зачапіў. Праўда, злёгку кантузіла. Ішлі гуськом па вузкай сцяжынцы. 

Раптам наперадзе рванула – параніла байца. Санінструктар Завальны паспяшаўся на дапамогу, і 

тут міна выбухнула ўжо ззаду, дзе ён толькі што стаяў.  

Шмат давялося на той вайне крыві пабачыць, ды сумленне яго засталося чыстым. Ён рабіў 

усё, што мог. Яму ў дваццаць гадоў, не маючы грунтоўнай медыцынскай адукацыі, у палявых 

умовах даводзілася рабіць тое, за што ў мірны час не кожны прафесіянал возьмецца. I няхай 

даруюць тыя, хто паміраў прама на вачах юнага Колі Завальнага. I не кожны з іх, юнакоў, апаленых 



у мірны час вайною, змог хутка адаптавацца. Завальны змог. Вярнуўшыся з вайны з медалём «За 

адвагу», ён выхоўвае моладзь: працуе ваенруком у школе, доўгі час кіруе дзіцячым ваенна-

патрыятычным клубам «Змена», пэўны перыяд узначальвае раённую арганізацыю воінаў-

інтэрнацыяналістаў. Зараз Мікалай Пятровіч крыху адышоў ад спраў грамадскіх, перадаўшы 

«штурвал» іншым і падрыхтаваўшы сабе добрую змену. Але па-ранейшаму ён у добрай 

спартыўнай форме, папулярны сярод моладзі, якая ўдзячная свайму настаўніку. Ён мае дачку і 

сына і спадзяецца, што яго дзеці ніколі не ўбачаць вайны. 
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