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РЭХА АФГАНСКАЙ ВАЙНЫ 

Гэта вайна доўжылася больш дзевяці гадоў. Праз яе пекла прайшло 546 тысяч чалавек. 

Каля пяці тысяч з іх – ураджэнцы нашай вобласці. 144 юнакі Віцебшчыны не вярнуліся з той 

вайны. У чорным спісе ахвяр Леанід Сандзюк, Аляксандр Чаронка, Аляксандр Дзегцяроў, Раман 

Мацяюн і Дзмітрый Батура – нашы глыбоцкія хлопцы. 

Рады воінаў-афганцаў працягваюць радзець і ў мірны час: ад ран, атрыманых у Афгане, 

псіхалагічных траўм, жыццѐвых праблем. 13 гадоў, як савецкія войскі выведзены з Афганістана, 

а рэха афганскай вайны боллю аддаецца ў нашых сэрцах. Занылі сардэчныя раны воінаў-

афганцаў, ажылі ў памяці малюнкі афганскай вайны, калі Афганістан зноў стаў плацдармам для 

ваенных дзеянняў. Зноў пачалі прыходзіць у сны маджахеды, «цынкавыя» хлопчыкі, шпіталі, 

нясцерпная смага, спякота... «Афганцы» ўпарта не хочуць успамінаць былое, каб не верадзіць 

лішні раз свае душы. А яно, гэтае былое, рэхам стукаецца ў іх сэрцы, то мацней, то цішэй, і не 

пакідае. I не пакіне ніколі, бо такое нельга забыць. 

Мікалай Грыцкевіч – адзін з тых, хто пра афганскую вайну ведае 

не з кінафільмаў і кніг. Паўтара года ў саставе абмежаванага кантынгенту 

савецкіх войск выконваў там, як тады гаварылі, свой інтэрнацыянальны 

абавязак. 

– Час выбраў менавіта нас. Не крыўдую на лѐс. Гэта была 

жорсткая школа, дзе вучылі мужнасці і рашучасці. Я прыйшоў з вайны 

зусім іншым чалавекам. Не, не грубым, не злым, а моцным духам, 

упэўненым. 

Мікалай нарадзіўся і вырас у вѐсцы Шуневічы. У сям’і было тры 

сыны. Ён – малодшы. Вучыўся на пацеху бацькам. 3 дзяцінства меў 

цікавасць да радыѐтэхнікі. 

1985 год для сям’і Грыцкевічаў быў вельмі шчаслівым. Мікалай з залатым медалѐм 

закончыў глыбоцкую школу і паступіў у Беларускі політэхнічны інстытут на радыѐтэхнічны 

факультэт. А яшчэ, вярнуўся з афганскай вайны сярэдні сын, Сяргей. Малітвы маці, яе няма ўжо на 

гэтым свеце, уратавалі яго ад душманскай кулі. 

Мікалай ганарыўся братам, але прайсці тое, што давялося перажыць Сяргею, не жадаў. I 

хто б мог падумаць, што і малодшаму сыну Грыцкевічаў лѐсам наканавана такое ж выпрабаванне. 

– Нам далі закончыць першы курс інстытута і 10 ліпеня прызвалі ў войска, – успамінае 

Мікалай. – Курс маладога байца праходзіў пад Ленінградам. 10 лістапада ступіў на афганскую 

зямлю. 

Чужая краіна сустрэла Мікалая холадна. Усѐ тут было суровым і нязвыклым. 3 цяжкасцю 

прывыкалася да клімату. Кажуць, добрае бачыцца на адлегласці. Толькі тут, на голай скалістай 

зямлі, па-сапраўднаму ацаніў прыгажосць сваѐй Бацькаўшчыны. 

У пісьмах дадому Мікалай не пісаў, дзе ѐн і як яму служыцца. Абмяжоўваўся кароткім: 

«Служба ідзе нармальна». Але месца яго прабывання разгадаў брат Сяргей. Бацькам нічога не 

казаў, каб уберагчы іх ад слѐз. 



Служыў Мікалай у 254-ым радыѐтэхнічным палку асобага назначэння. I хоць гэта не 

аўтамабільныя, і не ракетныя войскі, і з Карханы, дзе размяшчаўся 254-ы полк, адпраўлялі на 

радзіму салдат у цынкавых трунах. 

Кажуць: «На вайне, як на вайне». Чалавек да ўсяго прывыкае. Мікалай з гэтым не згодзен. 

Сцвярджае: 

– Немагчыма прывыкнуць да смерці, калі яна ідзе за табой след у след. 

...Дадому хлопец вярнуўся ў пачатку мая 1988 года (праз тыдзень пачаўся вывад савецкіх 

войск з Афганістана). Была нядзеля. Харошы вясновы дзень, запоўнены пахам маладой лістоты. 

Дыхалася лѐгка, хацелася спяваць, абдымаць усіх, каб падзяліцца сваѐй радасцю. Смерць, 

пакуты, хваробы, выбухі бомб засталіся ў другім жыцці. Вѐска вітала свайго салдата нязвыклай 

цішынѐй і хараством. 

У той жа год Мікалай аднавіў вучобу ў інстытуце. Вучыцца было лѐгка і цікава. У выніку – 

чырвоны дыплом. На работу ўладкаваўся ў саўгас імя Ціміразева галоўным энергетыкам. 

Адукаваны малады спецыяліст, як кажуць, «пришелся ко двору». Такія людзі вѐсцы патрэбны. Тут 

звіў сваѐ сямейнае гняздо, абзавѐўся гаспадаркай. 

Дзевяць гадоў Мікалай жыў і працаваў у Ломашах. Калі спатрэбілася дапамога бацьку, 

уладкаваўся ў «Энерганагляд», каб быць бліжэй да бацькоўскага дома. У Мікалая падрастае сын. 

Яму 8 гадоў. Прыйдзе час, і бацька раскажа хлопчыку аб той бессэнсоўнай вайне, якая ўварвалася 

ў дом дзядулі і паклікала ў чужую краіну дзядзьку Сяррея і тату. А пакуль, расці, хлопча, спі 

спакойна. Няхай нішто не азмрочыць тваѐ дзяцінства і юнацтва. 

Р. Марцынкевіч 

 

Р.С. У нашым раѐне пражывае 121 воін-афганец. Не ва ўсіх усѐ склалася так добра, як у 

Мікалая Грыцкевіча. Многіх падводзіць здароўе, не даюць спакою псіхалагічныя траўмы, турбуе 

сацыяльна-бытавая неўладкаванасць. Але яны не любяць і не ўмеюць скардзіцца, цярпліва 

пераносяць усе цяжкасці, якія наканаваны ім лѐсам. Пра многіх герояў афганскай вайны мы 

расказвалі ў нашай газеце. I ў далейшым будзем знаѐміць сваіх чытачоў з гэтымі мужнымі 

людзьмі, юнацтва якіх апаліла неаб’яўленая афганская вайна. 

 


