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ВЫПРАБАВАННІ ЛЁСУ 

 

 
 

Чаго толькі не пабачыў на сваім жыццёвым шляху Алег Аляксеевіч Апанасёнак. Прыйшлося 

яму рызыкаваць жыццём не адзін раз і на радзіме, і за яе межамі. Быў Алег Аляксеевіч сведкам 

страшных і крывавых падзей у Афганістане, дрыжала яго сэрца падчас паездак у Арменію, калі там 

адбываліся масавыя беспарадкі і землятрус. Назаўжды запомніліся боль і крыўда людзей, якія 

вымушаны былі пакінуць свае родныя гнезды пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. 

Нарадзіўся Алег Аляксеевіч у вёсцы Унькі Чашніцкага раёна. Зараз ад гэтага населенага 

пункта добра, калі засталося тры дамы. У 1970 годзе разам з сям'ёй хлопец  пераехаў на 

пастаяннае месца жыхарства ў Бачэйкава. Тут скончыў школу і некаторы час працаваў у 

Бешанковіцкім камунальным унітарным прадпрыемстве меліяратыўных сістэм. Пасля, восенню 

1981 года, трапіў у армію... 

Алег Аляксеевіч не любіць успамінаць армейскія гады. Няшмат было за гэты час радасных і 

бязвоблачных дзён. Пасля паўгода службы ва ўчэбцы ў Літве малады хлопец трапіў у Афган. Там 

правёў 1,5 гады свайго жыцця. Алег Аляксеевіч успамінае, што аб'ехаў за гэты час увесь 

Афганістан, неаднаразова ўдзельнічаў у баявых аперацыях. За адвагу ўзнагароджаны медалём. 

Служыў у званні сяржанта, а мабілізаваўся з арміі старшынёй. 

Пасля армейскіх будней Алег Аляксандравіч вярнуўся да працоўных. Рупіўся памочнікам 

машыніста экскаватараў ПМС, памочнікам дзяжурнага ў міліцыі. 3 цягам часу для сябе рашыў, што 

павінен усё ж абараняць Радзіму. Таму ў 1985 годэе і паступіў у Вышэйшую школу МУС СССР 

(зараз Акадэмія), дзе правучыўся 4 гады. Аднак і час вучобы не прайшоў мірна. Скончыўшы першы 

курс, Алег Аляксеевіч трапіў у Чарнобыль. Цэлы месяц займаўся  аховай грамадскага парадку, калі 

калі жыхары чарнобыльскага краю, пакідаючы ўсё нажытае за доўгія гады, вымушаны былі бегчы 

ад нябачнага радыёнукліднага ворага. Пакінутыя вёскі, пустыя хаты і людзі, што прагнулі  лёгкай 

спажывы, – усё гэта засталосяў памяці студэнта. 

Пасля трэцяга курса навучання зноў небяслека, зноў далёкая паездка. На гэты раз у 

Арменію. У сяле Зарытап Азізбекаўскага раёна ў ліпені-жніўні 1988 года патруляваў вуліцы, каб не 

дапусціць беспарадкаў, міжнацыянальных спрэчак і масавых выпадкаў марадзёрства.  

Вярнуўшыся дадому, думаў, што ўсё дрэннае засталося ззаду. Аднак праз некалькі месяцаў гэтага 



ж года Алегу Аляксеевічу зноў прыйшлося ехаць у Арменію – там адбыўся страшэннай сілы 

землятрус. Новы 1989  год сустракаў студэнт далёка ад роднай хаты. 

Пасля вучобы ў Вышэйшай школе МУС Алег Аляксеевіч стаў следчым у Бешанковічах, 17 

год адпрацаваў у следчым аддзеле, а з лістапада 2006 года заняў пасаду загадчыка сектарам 

сацыяльна-працоўных адносін упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва 

Бешанковіцкага райвыканкама. 

У Алега Аляксеевіча добрая дружная сям'я; жонка і дзве дачкі. Старэйшая Алеся 

з'яўляецца студэнткай Расійскага дзяржаўнага сацыяльнага ўніверсітэта, малодшая Вікторыя 

пакуль у школе, у 8 класе. Бацька спадзяецца, што яго дочкі ніколі не ўбачаць такіх жахаў, якія 

давялося пабачыць Алегу Аляксеевічу ў маладосці. 

М.  Белавус 
 


