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ВЫПРАБАВАНЫ АГНЁМ 

 

Аб чым не думаў Вася 
Гэта раней, у юначыя гады нашых бацькоў, адной з запаветных мар было стаць 

пагранічнікам, такім, як скажам, Карацупа, або перабрацца ў ахопленую полымем вайны Іспанію. 

Хлопцы больш сталейшага ўзросту, якія самі не паспелі зведаць франтоў Вялікай Айчыннай 

вайны, шалёна зайздросцілі сваім, больш старэйшым сябрам. У нашы ж дні – іншыя жаданні і 

летуценні. Магчыма, у душы Васіль марыў паляцець у космас, прайсці па гарах, пабываць у іншых 

краінах. Але жыццё бывае не такім рамантычным, больш цвярозым. Пасля васьмі класаў 

глыбоцкай сярэдняй школы № 1 Васіль Міхалевіч стаў навучэнцам СПТВ–168 і праз пэўны час 

атрымаў пасведчанне механізатара. 

Так закончылася бестурботнае дзяцінства. Пачалося працоўнае юнацтва. У саўгасе імя 

Энгельса малады механізатар прыйшоўся ўсім да спадобы. Нетаропкі на словы, тым не менш ён 

адразу ўнікаў у сутнасць любой справы, любога даручэння і калі браўся за што, заўсёды даводзіў 

да канца. 

Адным словам, у хлопца ўсё ладзілася, усё спорылася. Толькі ведаў ён: не доўга 

давядзецца яму заставацца дома. Надыходзіў час выканаць свой грамадзянскі і канстытуцыйны 

абавязак – ісці на службу ў рады Савецкай Арміі. Як складзецца яго салдацкі лёс, у якую мясціну 

занясе ? Аб гэтым, відавочна, думае кожны прызыўнік. 

І вось сказаны ў саўгасе цёплыя словы пажаданняў, згуляны развітальны вечар. Прайшло 

яшчэ некалькі дзён, і Васіль Міхалевіч, ужо ў салдацкай форме, апынуўся на Каўказе ў пагранічных 

войсках. Хлопец ён развіты фізічна, і таму разлічваў, што трапіць у дэсантныя войскі ці стане 

мараком. А вось аб перспектыве стаць пагранічнікам неяк ні разу і не падумаў. 

 
«Трымайся, Валодзя!» 
Потым была «вучэбка». Тут Васіль разам са сваімі новымі сябрамі авалодваў першымі 

азамі нялёгкай пагранічнай службы. Тут ён пераканаўся, што пагранічніку патрэбна не толькі адна 

фізічная сіла. Не менш важныя спрыт, вынослівасць, уменне усё прыкмячаць, рабіць хуткія вывады 

і прымаць правільныя рашэнні ў любой складанай сітуацыі. 

Вось і «вучэбка» засталася пройдзеным этапам. Цяпер ужо з хваляваннем ехаў Васіль на 

новае месца прызначэння. А яно знаходзілася даволі далёка, аж за Байкалам. Прызначылі яго ў 

мотаманеўровую групу. Такая група знаходзілася ў баявой гатоўнасці круглыя суткі і па сігналу 

пагранічнага нараду адразу выязджала на месца здарэння. Выезды былі нярэдкімі, але ўсё 

абыходзілася несапраўднай трывогай : то звер кантрольную паласу парушыць, то што – небудзь 

іншае. Але Васіль ведаў, і яго гэтаму заўсёды вучылі, што нельга расхалоджвацца, расслабляцца 

ні на момант. Бо ў любы момант можа здарыцца… 

 
 …І яно здарылася 



 Той жнівенскі ранак не прадвяшчаў нічога незвычайнага. Як і ўчора, на небе  не было 

ніводнай хмурынкі. Выплыўшае з – за сопак сонца абяцала спякотны дзень. Васіль Міхалевіч разам 

з сябрамі «дабіваў» другую палавіну дзяжурства (дзяжурылі па дзве гадзіны). У думках малявалася 

карціна, як, прыйшоўшы з дзяжурства, прыме халодны душ, а потым засядзе пісаць пісьмо дамоў 

бацькам, з якім некалькі запазніўся. 

 І раптам усе думкі абарваў рэзкі гук сірэны: трывога! 

 Разлік умомант заняў свае месцы, і машына рванулася, паімчала па зададзенаму 

маршруту. Прыбыўшы на месца здарэння, хлопцы пераканаліся, што кантрольную паласу на гэты 

раз парушыў не звер, а чалавек. Сляды вялі ўглыб тэрыторыі  ўздоўж распадка паміж сопкамі. 

Відавочна, парушальнік спяшаўся хутчэй пакінуць небяспечную для яго прыгранічную зону і трапіць 

у больш люднае месца. 

 

 Рашэнне паспела імгненна 
– Сяржант Мустаф’еў, радавы Якімовіч, паследу за мной ! Пусціць уперад сабаку! 

І трое хлопцаў рынуліся ўперад. Сляды былі яшчэ свежымі, не паспелі выветрыцца. Таму 

сабака вёў упэўнена наперад, туга нацягваючы павадок. На адкрытых месцах сляды былі бачны. 

Мяркуючы па іх, парушальнік быў вопытны, спрактыкаваны, умеў эканоміць сілы. 

Пагоня працягвалася. Прайшла гадзіна, другая, трэцяя. Сонца прыпякала ўсё больш. Стала 

нясцерпна горача. На хаду скінулі курткі, а потым іншае адзенне. Праз нейкі час расталіся і з 

ботамі. Засталіся толькі ў трусах, маючы пры сабе аўтаматы і рацыю. Ужо сонца пачало схіляцца 

на захад, а пагоня працягвалася. Бачна было, што і парушальнік пачаў траціць сілы, збівацца з 

кроку. Але і хлопцы пачалі пачалі пакрыху здаваць. Першым збіўся з зададзенага тэмпу Уладзімір 

Якімовіч. 

– Трымайся, Валодзя! – крыкнуў яму Васіль, хаця ў самаго пачалі плысці перад вачыма 

чырвоныя кругі. Сяргей Мустаф’еў пакуль што ішоў услед. Не вытрымалі нервы ў парушальніка, 

пачаў страляць у пагранічнікаў і тым самым выдаў сябе, аблегчыў ім задачу. 

– Асцярожна, хлопцы, ідзем на збліжэнне! – хрыпла скамандаваў Васіль і паддаў кроку. А 

праз кароткі час убачылі і парушальніка. Той ляжаў без руху, настолькі стаміўся, хрыпеў толькі. 

Аббязброіць яго не складала ўжо цяжкасці. Прыйшоўшы ў сябе, незнаёмы, гадоў трыццаці пяці, у 

спартыўным касцюме, моўчкі і затраўлена, у злосным бяссілі пазіраў на ледзь не голых салдат…  

На зададзеныя пытанні не адказваў. Ды зрэшты, у гэтым і вялікай патрэбы не было. 

Выклікалі па рацыі верталёт, самі рыхтаваліся да зваротнай дарогі. Трэба ж было падабраць 

кінутыя абутак, абмундзіраванне. 

Так закончылася аперацыя, якую ажыццявілі беларускі, наш глыбоцкі, і два марыйскія 

хлопцы. Каб расказаць аб ёй, Васілю Міхалевічу спатрэбілася 5–7 мінут. А на справе 

праследаванне працягвалася 18 гадзін. За гэты час пераадолелі за 40 кіламетраў шляху! 

Парушальнік, пры тым, не ішоў адкрытым месцам, а забіраўся ў гушчар, кружыў, знарок блытаў 

сляды. 

 
Пад афганскім небам 
Вестка аб «марш–кідку», як жартавалі хлопцы, хутка разнеслася па ўсіх заставах, па ўсёй 

пагранічнай акрузе. І настаў дзень, калі Васілю Іванавічу Міхалевічу ва ўрачыстай абстаноўцы быў 



уручаны медаль «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы СССР». Яго віншавалі камандзіры і 

салдаты. Але служба ёсць служба. Зноў пацяклі звычайныя і разам з тым падчас трывожныя 

салдацкія будні. 

Салдацкі вусны веснік як у ваенны, так і ў мірны час, нярэдка апярэджвае любыя загады. 

Вось і на гэты раз сталі пагаворваць аб тым, што набіраецца  каманда для праходжання далейшай 

ваеннай службы ў Афганістане. Васіль у размовы на гэту тэму асабліва не ўстрываў, але пра сябе 

даўно рашыў: калі будзе патрэбна – папрашуся сам, не чакаючы залічэння. 

І сапраўды, такая патрэба неўзабаве ўзнікла. Сярод тых, хто выказаў жаданне аказаць 

інтэрнацыянальную дапамогу братняму афганскаму народу, быў не адзін Міхалевіч. Аднак яго 

залічылі адным з лепшых. Відавочна, і атэстацыя па службе адыграла не апошнюю ролю. 

Прайшоў яшчэ нейкі час, і Васіль разам са сваімі таварышамі па падраздзяленню быў ужо 

на зямлі Афганістана, аж за Гератам. Непадалёк  таксама праходзіла граніца, але на гэты раз 

афгана–іранская. Замест сопак вакол былі горы з невялікімі ўрадлівымі далінамі. Толькі зорнае 

неба было быццам сваё, роднае. Але не так часта даводзілася любавацца ім. 

Ужо ў першую ноч, пасля прыбыцця ў лагер, іх абстралялі з мінамётаў душманы. Ахвяр не 

было. Але гэты выпадак яшчэ раз пацвердзіў, што прыбылі сюды хлопцы на сапраўдную, хоць і не 

аб’яўленую вайну. Давялося неаднаразова адбівацца ад насядаючага ворага, ляжаць пад яго 

агнём, чакаючы дапамогі ад сваіх, выкурваць засеўшых у скалах бандытаў. Ён пабачыў душманаў 

мёртвых і жывых, палонных і азвярэлых у рукапашнай схватцы. Бачыў і другое, больш жудаснае: 

выразаныя тымі сем’і мірных людзей, не шкадаваўшы старых і малых. 

 І тут больш за ўсё выручалі не толькі высокая свядомасць і дысцыпліна, але і цесная 

дружба, узаемавыручка. Камандзір прыкрываў сабой салдата, салдат, сам сцякаючы крывёй, 

выносіў з зоны абстрэлу камандзіра. І ніхто не лічыў гэта геройскім учынкам. Так трэба было, інакш 

быць і не магло. 

Аб праведзеных паўгода ў Афганістане Васіль Іванавіч не любіць асабліва 

распаўсюджвацца. І не таму, што гэта сакрэтная, забароненая тэма – тут ніякіх сакрэтаў, ніякай 

забароны няма. Проста ён лічыць: таму, хто сам не ўбачыў усяго гэтага, хто не ляжаў на голых 

скалах ці не вісеў над безданню пад варожым агнём, хто не бачыў абгарэлыя трупы жанчын, 

дзяцей – бандыцкіх ахвяр, хто не развітваўся назаўсёды з загінуўшымі таварышамі, таму ўсё 

зразумець, усвядоміць, асэнсаваць вельмі цяжка.  І, відавочна, ён мае рацыю.            

 
Зноў на зямлі Глыбоччыны 
Усё мае не толькі свой пачатак, але і канец. Падыходзіла да канца і Васілёва салдацкая 

служба. Вярнуўшыся ў сваю часць, ён і яго аднагодкі чакалі звальнення ў запас. Два гады не быў 

дома. Складвалася так, што не да водпускаў было. І вось гэты час настаў. Цёпла сустрэлі ў роднай 

хаце бацькі: слесар фермы “Харашкі” саўгаса імя Энгельса Іван Іванавіч і былы ўжо жывёлавод, 

цяпер пенсіянерка Тамара Іванаўна Міхалевічы. Па першым часе неяк незвычайна было. Сніліся 

хлопцу сопкі і горы. Але паступова ўсё адыходзіла на задні план. 

У саўгасе яму адразу прапанавалі трактар МТЗ–80. І праз нейкі час ён працаваў ужо на ім, 

быццам бы і не пакідаючы саўгаса. Асабліва пастараўся Міхалевіч сёлетняй вясной. Дома 

адсеяўся хутка. А калі зайшла гутарка аб тым, што трэба аказаць дапамогу хлебаробам 

Лёзненскага раёна, Міхалевіч,ніколькі не вагаючыся, заявіў : 



– Дазвольце мне паехаць, упэўнены, што спраўлюся. 

Вось так, як не вельмі даўно прасіў дазволу паехаць у Афганістан. Два тыдні працаваў на 

сяўбе ў лёзненцаў. Прывёз адтуль самыя добрыя водгукі і ўдзячнасць за сумленную працу. 

 Ужо ў Глыбокім Васілю Іванавічу Міхалевічу быў уручан другі медаль – «За баявыя 

заслугі», якім ён узнагароджан за выкананне інтэрнацыянальнага  абавязку ў Афганістане. Была 

нядаўна яшчэ адна хвалюючая падзея ў жыцці былога салдата. Яго прынялі кандыдатам у члены 

КПСС. Рэкамендацыю далі, апрача камсамольскай арганізацыі, загадчык вытворчага ўчастка 

Віктар Антонавіч Палянін і Леаніла Мікалаеўна Шарабайка, хаця б яе даў кожны камуніст саўгаса. 

Бо кожны ведае: гэты юнак загартаваны і выпрабаваны не толькі жыццём, але і агнём, ніколі не 

падвядзе, ніколі не збочыць з выбранай раз і назаўсёды дарогі. 

Ёсць яшчэ адна мэта на бліжэйшы час у жыцці Васіля. Ён рыхтуецца да паступлення ў 

Беларускі інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі. Праўда, многа што забыўся з праграмнага 

матэрыялу, але настойлівасці і волі хопіць, каб здзейсніць задуманную мару. 

У заключэнне нашай гутаркі Васіль сказаў: 

– Той, хто пабываў у Афганістане, зусім па–іншаму глядзіць і дома на дружбу, на адносіны 

да працы, на свае паводзіны. Я не магу ніяк зразумець тых хлопцаў, якія, вярнуўшыся з арміі і не 

зняўшы яшчэ салдацкіх пагон, бяруцца за выпіўку, куралесяць, а то і займаюцца хуліганствам. Хіба 

іх гэтаму вучылі ў арміі? 

Сапраўды, той, хто прайшоў выпрабаванне агнём, хто зведаў моцную салдацкую дружбу, 

хто не раз глядзеў у вочы смяртэльнай небяспецы, – той ведае цану мірнай працы, мірных дзён, 

той ніколі не здрадзіць ні сам сабе, ні сваім сябрам.  

 

*** 

Вось што хацелася расказаць аб звычайным беларускім хлопцу, з вёскі Шуневічы саўгаса 

імя Энгельса. 

А. КУР’ЯНОВІЧ 


