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СУМЛЕННА ВЫКАНАЛІ СВОЙ АБАВЯЗАК 
 

Лёс Віцебскай паветрана-дэсантнай дывізіі падобны людскому лёсу. Вялікая Айчынная 

вайна, Чахаславакія, Афганістан – вось толькі асноўныя вехі яе гераічнай біяграфіі. А былі ж яшчэ 

не адзін дзесятак самых буйных вучэнняў, выпрабаванні гвардзейцамі новай тэхнікі і ўзбраення, 

пастаянная падмога працаўнікам рэспублікі ва ўборцы ураджаю…А чаго вартая перадача дывізіі з 

аднаго ведамства былога Саюза ў іншае, якое зацянулася ў апошнія гады? Але Віцебская 

гвардзейская паветрана-дэсантная дывізія заўсёды была на вышыні, з гонарам выходзіла з усіх 

сітуацый. І няхай нялёгка даводзілася ў апошнія гады – даставалася і ад газетчыкаў, і ад палітыкаў 

– усё ж кожны салдат і афіцэр лічыць за гонар служыць у гэтай дывізіі. 

Лёс соцен тысяч людзей уплецены ў яе амаль паўвекавую гісторыю. Генерал арміі П. 

Грачоў – міністр абароны Расіі, генерал-лейтэнант Я. Бачароў – камандуючы пагранічнымі 

войскамі Рэспублікі Беларусь – кожны з іх у свой час камандаваў нашай дывізіяй. А колькі афцэраў, 

якія прайшлі станаўленне ў гвардзейскім тройчы ардэнаносным злучэнні, сёння камандуюць 

палкамі, дывізіямі ва ўсіх суверэнных дзяржавах былога Саюза! 

Афганістан. Зараз много гавораць і пішуць аб той вайне, якая надоўга зацягнулася. 

Дэсантнікі нашай дывізіі 26 снежня 1979 года першымі ўваходзілі ў тую далёкую, выпаленую 

сонцам краіну. Пакідалі краіну апошнімі. За амаль 10 год вайны тысячы гвардзейцаў балі 

выпрабаваны на трываласць. Яны умела дзейнічалі ў складаных геаграфічных і кліматычных 

умовах, а часам і ў крытычнай абстаноўцы. Цяпер гэта ўсё ўжо стала гісторыяй, а яе перапісаць 

нанава нельга. Як нельга забыць і тое, што за час вядзення баявых дзеянняў на тэрыторыі 

Рэспублікі Афганістан незваротныя страты дывізіі склалі 907 чалавек. Сярод загінуўшых 96 

афіцэраў, 12 прапаршчыкаў, 184 сяржанты і 615 радавых дэсантнікаў. Без вестак прапаўшых у 

дывізіі – 10 чалавек (адзін сяржант і дзевяць радавых). 

Не па расказах я ведаю аб мужнасці дэсантнікаў, калі яны ўзбіраліся па адхонах афганіскіх 

гор для разгрому груповак маджахедаў, засланых з Пакістана. Дэсантнікі ўзнімаліся на снежныя 

вяршыні Саланга для забеспячэння гэтай афганскай “дарогі жыцця”. Прыкрывалі одступы да 

Кабула, няслі службу ў рспаленых пясках Пулі-Хумры. Пад спякотнымі вятрамі вялі жорсткія баі з 

войскамі апазіцыі ў правінцыі Кандагар. Ратавалі ад голаду і хвароб афганскіх дзяцей, старых, 

жанчын.  

Немагчыма пералічыць усе прыклады бясстрашша і гераізму воінаў-дэсантнікаў. Вось 

толькі некоторыя з іх. 

Рота вяла бой за вызваленне населенага пункта Гардэз. На левым фланзе дзейнічалі 

кулямётчыкі яфрэйтар Сяргей Сцяпанаў і радавы Дзілар Кашанаў. Праціўнік люта супраціўляўся і 

хутка пачаў прарыў менавіта на левым фланзе. Праз некалькі мінут Сяргей Сцяпанаў быў забіты. 

Радавы Дзілар Кашанаў – паранены. Ворагі акружылі дэсантніка. Сабраўшы апошнія сілы, 

Кашанаў гранатай падарваў сябе і абступіўшых яго душманаў. 



Горы, даліны, дарогі Афганістана – гэта міны, міны, міны. Для гвардыі радавых І. Астахава і 

А. Лісых было звычайнай справай абясшкоджваць гэтыя смертаносныя “сюрпрызы”. За перыяд 

службы яны абясшкодзілі тысячы мін. Тым самым выратавалі многія салдацкія жыцці. 

На адным з участкаў дарогі Кабул–Джэлалабад аўтобус з афганскімі пасажырамі сарваўся і 

ўпаў у бездань. Не задумваючыся, старшы лейтэнант медыцынскай службы Аляксандр 

Слесарэнка па вярхоўцы па адвеснаму схілу спусціўся і выратаваў жыцці многіх афганцаў. 

За час вайны больш дваццаці тысяч воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія служылі ў дывізіі, 

узнагароджаны ордэнамі і медалямі. На баявым сцягу злучэння да ордэнаў Чырвонага Сцяга і 

Кутузава ў 1980 годзе дабавіўся ордэн Леніна. 

З Афганістана Віцебская гвардзейская паветрана-дэсантная дывізія вярнулася да месца 

пастаяннай дыслакацыі 15 лютага 1989 года. Амаль дзесяць год яна ўдзельнічала ў той 

неаб’яўленай вайне. Палітыкі, гісторыя і сам час яшчэ дадуць свае ацэнкі, падвядуць вынікі, 

зробяць вывады аб усім, што адбывалася за многія гады, трывожныя для многіх савецкіх сем’яў. 

Але тое мора кветак, слёзы шчасця, братнія поціскі рук, якімі сустрэў Віцебск сваіх гвардзейцаў, 

кожнаму дэсантніку-афганцу запомняцца на ўсё жыццё. Іх сустрэла Айчына, народ, як сваіх герояў, 

якія сумленна выканалі свой воінскі і інтэрнацыянальны абавязак. 

Ну а тых землякоў-беларусаў, хто не вярнуўся з-за Гіндукуша, помняць на Віцебшчыне. 

Толькі ў абласным цэнтры іх імёнамі названы пяць вуліц. Пералічым іх імёны: Леанід Беліцкі, 

афіцэр, узнагароджаны ордэнамі Леніна і Чырвонай Зоркі, медалём “За адвагу”. Алег Тувалінскі і 

Аляксандр Даніленка – былыя рабочыя, а затым салдаты. Яны нарадзіліся, узмужнелі і працавалі ў 

горадзе на Дзвіне.  Двое ж – гвардый прапаршчык Анатоль Маўрын і маёр Станіслаў Гурынаў – 

кавалеры ордэнаў Чырвонага Сцяга і Чырвонай Зоркі – служылі ў нашай праслаўленай дывізіі. 

Станіслаў Міхайлавіч пахаваны ў вёсцы Ропна Полацкага раёна. Анатоль Аляксандравіч – на 

Мазурынскіх могілках у Віцебску.  

Сёння гвардзейцы Віцебскай паветрана-дэсантнй дывізіі працягваюць багатыя традыцыі 

папярэднікаў ужо ў новай якасці –у саставе Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь. І як ні прыемна 

быць адным з самых мабільных і боегатоўных злучэнняў у рэспубліканскай арміі, нашы дэсантнікі 

не збіраюцца спыняцца на дасягнутым, імя праслаўленай дывізіі абавязвае да многага. 

А. Мацяюн 


