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ТО БЫЛО НА ВАЙНЕ, НА ЧУЖОЙ СТАРАНЕ 

Два дзесяткі гадоў аддаляюць нас ад вайны ў Афганістане. Сваім вострым лязом 

паласнула яна тады па лёсах многіх нашых сем'яў, пакінуўшы балючыя раны на целе і ў душах 

былых воінаў, іх бацькоў, родных і блізкіх. Вядома, з вышыні пражытага сёння прасцей давадь 

ацэнкі тым падзеям. Ды, мусіць, вартымі ўвагі могуць быць меркаванні саміх непасрэдных 

удзельнікаў той вайны на далёкай чужыне. 

– Успамінаць пра афганскуго страшную эпапею, расказваць пра ўсё, што адбывалася там, 

абавязкова трэба вашаму маладому пакаленню, – лічыць воін-інтэрнацыяналіст, глыбачанін 

Мікалай Іванавіч Грыцкевіч. – Многа землякоў прайшлі шляхам суровых выпрабаванняў. 

Пякельнае полымя вайны апаліла іх юнацтва і светлыя мары-надзеі. А найперш нам трэба 

памятаць пра тых, хто загінуў на чужой той старане з думай аб сваім родным краі. 

Мікалай Іванавіч з кагорты тых воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія лічаць сваім грамадзянскім 

абавязкам весці сёння расказ для сваіх дзяцей і іх равеснікаў аб воінскай доблесці, аб вернасці 

святому слову прысягі. Ён заўседы ахвотна прымае кожнае запрашэнне на сустрэчу са школьнікамі 

і моладдзю. Нягледзячы на тое, што з гадамі асобныя эпізоды згладжваюцца ў памяці, атмасфера 

таго часу цяпер успрымаецца больш абвострана. 

Перад арміяй Мікалай Грыцкевіч паспеў скончыць першы курс Беларускага політэхнічнага 

інстытута на факультэце робатаў і робата-тэхнічных сістэм (быў у той час такі факультэт). Улетку 

1986 года яго прызвалі на сапраўдную вайсковую службу (адтэрміноўкі ў сувязі з вучобай тады не 

давалі). Спачатку трапіў у вучэбку – радыётэхнічны подк у г. Паўлаўску, што пад Санкт-

Пецярбургам, а восенню, якраз напярэдадні свята Кастрычніцкай рэвалюцыі, іх падраздзяленне 

перасекла дзяржаўную мяжу. Афганістан. Невядомая, нязведаная, чужая горная краіна. 3 

перасылачнага пункта ў Чырчыку самалётам перакінулі ў ваколіцы Кабула. Тут у палку асобага 

прызначэння і давялося праходзіць службу юнаку з глыбоцкай вёскі Шуневічы. Вялі кругласутачнае 

дзяжурства па радыёперахопу інфармацыі. Байцы дасканала авалодалі вельмі складанай 

тэхнічнай апаратурай. Атрыманыя, дзякуючы ім звесткі, дапамагалі паспяховаму правядзенню 

многіх ваенных аперацый. 

– Несці службу было не проста, расказвае Мікалай Іванавіч. – Цяжка прывыкалася да 

клімату. Спякота, пастаянныя пыльныя бураны, хваробы і артабстрэлы – усё ўскладняла нашы 

дзеянні. Мы разумелі: гэта вайна... Навучыліся даражыць кожным момантам жыцця, цаніць 

сапраўдную мужчынскую дружбу і заўсёды з любоўю ўспаміналі на чужыне сваю радіму, матуліны 

вочы, родных, знаёмых... 

У пісьмах дамоў Мікалай паведамляў, што служыць у Манголіі, маўляў, усё ціха і спакойна. 

Толькі перад самым вяртаннем з Афганістана сказаў праўду. Праз дзесяць дзён пасля 

дэмабілізацыі з арміі Мікалай Грыцкевіч сачыў за гістарычнай падзеяй вываду савецкага войска з 

Афганістана. Шмат розных пачуццяў перапаўняла сэрца салдата, які быў непасрэдным 

удзельнікам той вайны. Ён ганарыўся і ганарыцца цяпер, што разам са сваімі сябрамі-

аднапалчанамі дастойна выканаў воінскі абавязак. 



Праз гады яшчэ болей умацавалася грамадзянская пазіцыя былога воіна-

інтэрнацыяналіста Мікалая Грыцкевіча. Ён паспяхова скончыў Беларускі політэхнічны інстытут, 

дыпламаваным спецыялістам вярнуўся на родную Глыбоччыну, працаваў галоўным энергетыкам у 

колішнім саўгасе імя Ціміразева, а з 2001 года – Глыбокім: спачатку працаваў у аддзяленні 

Энерганагляду, затым перайшоў у аддзяленне Энергазбыту, займае цяпер пасаду кіраўніка групы 

інспекцыі. У мікалая Іванавіча ёсць любімая работа, выдатны калектыў і цудоўная дружная сям'я. 

Важнейшай сваёй місіяй лічыць місію бацькоўскую, уся ўвага – дачцэ і сыну. Падтрымлівае іх 

захапленні, вучыць берагчы такія жыццёвыявыя каштоўнасці, як родная зямля, бацькоўскідом, 

адданасць у дружбе, сумленнасць, вернасць дадзенаму слову, бо сам усяму гэтаму ведае 

сапраўдную цану.  

А. Зінкевіч 

 


