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БУДЗЕ ВЕЧНА МАЛАДЫМ 

 

У няпоўныя дзевятнаццаць гадоў загінуў на афганскай зямлі воін-інтэрнацыяналіст 

камсамолец Дзмітрый Батура. Сумленны, сціплы, добры ў душы, працавіты, – такім застаўся Дзіма 

ў памяці ўсіх, хто яго ведаў. 

– Што самае адметнае, ніколі ён ні ў чым не імкнуўся спецыяльна вылучыцца: толькі б яго 

заўважылі. Нават без гэтага ён быў любімцам класа і першым маім памочнікам у любой справе, – 

успамінае класны кіраўнік Дзмітрыя, удзельніца Вялікай Айчыннай вайны, настаўніца Н. Л. 

Багданава. – Вучань сярэдніх здольнасцей. Клас, у якім Дзіма вучыўся, быў вялікі – 42 чалавекі. І ў 

школе жартам называлі яго «безразмерным». Але працаваць з класам быдо цікава. Дружны, 

з'яднаны. Застрэльшчыкам усіх добрых спраў быў Батура. І гавару гэта не таму, што як-небудзь 

хачу яго выдзеліць. Так было на самай справе. Любілі яго аднакласнікі, прыслухоўваліся да яго. 

Можна нават сказаць, што быў ён свайго роду лідарам класа. 

– Дзіма быў вельмі працавіты, – працягвае класны кіраўнік. – Памятаю, пачала школа 

пераходзіць на кабінетную сістэму навучання. Работы па пераабсталяванню класаў было шмат. 

Дзіма заўсёды быў, як кажуць, пад рукой. Не паспеюць заняткі закончыцца, як ён стаіць ля мяне: 

«Што мы будзем рабіць сёння?». 

Ніколі не забуду, як Дзмітрый любіў слухаць расказы пра вайну. I ўсё прымаў так блізка да 

сэрца. Любіў, вядома, як і яго аднагодкі, гуляць у «Партызан» і «Разведчыкаў». І наўрад ці думаў, 

што калі-небудзь на самай справе давядзецца весці баявую машыну ў бой. 

...Такім ведалі хлопчыка ў гарадской сярэдняй школе № 1. Такім жа добрым і ўважлівым ён 

быў дома. Хоць і быў адзіным дзіцём у сям'і, яго не песцілі. Таму Дзмітрый мог не толькі іграць на 

гітары, займацца спортам дзеля сваёй забавы, але и выканаць любую хатнюю работу: 

прыгатаваць абед, прыбрацца, вымыць посуд и бялізну... 

Рос ён увогуле хуткім і развітым. Больш за ўсё захапляўся тэхнікай. Мабыць таму, пасля 

заканчэння васьмі класаў, рашыў працягваць вучобу ў Гарадоцкім тэхнікуме механізацыі. 

– Вось толькі наш Дзіма крышку памыліўся, – расказвае маці, Анастасія Міхайлаўна. – Ці то 

яго конкурс на аддзяленне, дзе рыхтуюць механікаў, напалохаў, ці то адчуў у сабе няўпэўненасць. 

Паступіў ён зусім на іншую спецыяльнасць – на электрамеханіка. Але, будучы на трэцім курсе, 

пакінуў навучальную ўстанову. 

– Не хвалюйся мамачка, прыйду з арміі – вывучуся, – супакойваў мяне сын. Мы пярэчыць 

не сталі. – гаворыць Анастасія Міхайлаўна.  

Любая пара года адметная па-свойму. Восень пакрывае зямлю золатам, зіма ўхутвае ў 

белае адзенне. Толькі для Анастасіі Міхайлаўны Батура больш на душы тая, калі падае свой голас 

зязюля: не будучае прадказвае, а ў мінулае вяртае. Усё, што засталося ў бацькоў Дзімы, дык гэта 

ўспаміны. Праўда, гавораць, што ўспаміны – гэта найбольшае багацце чалавека. Толькі вось якія 

яны? Для Батураў – самыя горкія, хаця і радасці ў іх жыццё сын прыносіў нямала. 

У памяці Анастасіі Міхайлаўны першая зарплата сына. 



– Некаторы час да арміі Дзіма працаваў слесарам у райаграпрамтэхніцы. 143 рублі 33 

капейкі паклаў перад мной на стол са сваёй першай зарплаты, – расказвае маці. 

– Сынок, – кажу яму, – ты ж пры сабе крыху пакінь. А ён мне: «Навошта, мамка? 

Спатрэбяцца, вазьму ў цябе». Ведаеце як і любая маці я хвалявалася за сына. Можа і не заўсёды 

поўнасцю яму давярала. Бывае, на абед не прыйдзе – хвалююся: хоць бы не звялі куда «сябры», 

не падбілі на які «подзвіг». Не-не, ды і падбягу на работу. Відаць, заўважыў гэта загадчык 

майстэрні і кажа: «Што ты, Насця, так перажываеш за сына. Дай божа, каб усе мелі такіх дзяцей, як 

твой». 

А калі Дзмітрый атрымаў павестку ў райваенкамат, калектыў ва ўрачыстай абстаноўцы 

павіншаваў хлопца, даў наказ служыць чэсна Радзіме. За добрую работу ўручыў Ганаровую 

грамату. 

– 9 мая 1982 года выпраўлялі сына. Дзень быў на дзіва цёплы, сонечны. Здаецца, нічога не 

прадвяшчала бяду. Толькі, калі атрымалі першы салдацкі ліст з Ашхабада, маё сэрца пачула 

нядобрае. Сын пісаў: «...на першым часе даводзіцца цяжкавата. Вельмі горача і дадому хочацца. 

Пасля заканчэння «вучэбкі» нас усіх забіраюць у Афганістан. Вы толькі не хвалюйцеся. Усё будзе 

добра». 

«Пісаў Дзіма вевельмі часта. А ў сваіх пісьмах больш за ўсё прасіў паменш хвалявацца аб 

ім. Маўляў, у мяне ўсё добра, служу паціху. Увогуле, усе пісьмы ад сына, якія захоўвае і беражэ 

Анастасія Міхайлаўна, стрыманыя, ласкавыя. Бадай, што кожнае з іх маці, чытаючы, вывучыла 

напамяць. Не трэба было ёй, каб сын зашмат расказваў аб сабе, аб сваіх новых сябрах, аб службе. 

Дастаткова было некалькіх радкоў, выведзеных рўкой Дзімы. Толькі б ведаць, што жывы.  

Зусім іншымі былі лісты, якія малады воін адрасаваў бацьку, Валянціну Васільевічу, 

спадзяючыся на яго вытрымку і мужчынскі цвёрды характар. Вось урывак аднаго з іх: 

«Добры дзень, дарагі татка! Служу я ў мотастралковых войсках, у якіх, я думаю, ты 
сам ведаеш, служыць не так легка. Асабліва ў гэтай горна-пустыннай мясцовасці. Ведаеш, 
тата, свае першыя месяцы службы я буду памятаць доўга. Бо гэта найбольш цяжкі перыяд 
майго жыцця… Нас выпрабоўвалі на мужнасць. 

Страшна было на пачатку ісці па вузкай сцежцы ў горы, пазней і да гэтага прывык. 
Так зойдзем на горную раўніну, пяць хвілін дадуць адпачынку – і бягом па гарах на спуск. 
Пасля такіх паходаў нічога не хочацца – толькі б крыху вады і адпачыць. Вольнага часу 
зусім не было. I так цэлыя два месяцы. 

Потым перайшлі займацца па сваёй спецыяльнасці – наводчыка-аператара БМП-2. 
Гэта вельмі цікава, але цяжка, і адказнасць вялікая. Бо тэхніка зусім новая для мяне. А ад 
наводчыка залежыць жыццё ўсяго экіпажа. Адзін выгляд нашай машыны наводзіць на 
душманаў страх. 

Усё, чаму вучаць нас, стараюся зразумець. Адзін раз, праўда, дрэнна адстраляўся. 
Вельмі перажываў. А так я ў асноўным – выдатнік. 

Паўгода службы далі мне многае. Хоць і далёка я ад родных месц, але лягчэй, калі 
побач сябры. Бо так бывае патрэбна іх падтрымка. Жывём мы тут адной сям'ёй. У маёй роце 
трыццаць чалавек з Беларусі, чатыры з Глыбоцкага раёна. 3 адным хлопцам вучыліся 
разам, другога ведаю па тэхнікуму. За мяне не хвалюйцеся. Абяцаю, што сорамна вам не 
будзе. 



Тата! Ты шануй маму і глядзі, каб яна менш перажывала за мяне. Я ж жывы, здаровы. 
Час ідзе хутка. Засталося служыць паутара года. Так што, да сустрэчы...» 

А пазней сталі пісьмы ісці з Баграма – новага і пастаяннага месца службы Батуры. Лягчэй 

служыць не стала. Наадварот, прыбавілася адказнасці. Але не аслаблі сыноўнія пачуцці, і больш 

дорага стала ўсё, што пакінута на Радзіме. 

У адным з лістоў Дзіма пісаў: 

«Мамачка! Я ведаю, што ў цябе 3 лютага дзень нараджэння. Не крыўдуй, не магу цябе 
павіншаваць паштоўкай. Прымі мае сзмыя найлепшыя пажаданні пісьмом. Віншую цябе, 
мая дарагая, ад усёй душы. Жадаю ўсяго самага найлепшага ў жыцці: моцнага здароўя, 
поспехаў у працы і доўгіх, доўгіх год жыцця. Моцна цябе цалую. Твой сын Дзіма». 

Што-небудзь больш дакладна аб службе Дзмітрыя Батуры сказаць цяжка (разлічваем, што 

на сённяшнюю публікацыю адклікнуцца былыя воіны-афганцы з Глыббччыны, якія служылі разаш з 

Дзмітрыем і аб якіх ён упамінаў у пісьме дадому). – Адно вядома служыў воін чэсна. 

...Падыходзіў час дэмабілізацыі яго прызыву. Які салдат не цешыцца гэтаму! Збіраўся 

дадому і Дзіма. Толькі не суджана яму было зрабіць крок па роднай зямлі. 7 кастрычніка 1984 года 

ён загінуў пры выкананні задання. Пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. 

Крыўдна, абарваліся яшчэ адно жыццё, яшчэ адзін лёс. Так што восень для Анастасіі 

Міхайлаўны – вельмі цяжкая пара. Хутка пяць год, як загінуў сын, а маці амаль кожны дзень ідзе на 

яго магілку. Пасядзіць, пагутарыць, усцешыцца хоць тым, што яе Дзіма пахаваны дома. 

У памяці землякоў Дзмітрый Батура застаўся маладым і прыгожым юнаком. За тое, каб 

насіць яго імя, змагаюцца піянеры гарадскіх сярэдніх школ. Збіраюць і афармляюць аб ім 

матэрыялы. Піянерскі пошукавы клуб «Чырвоны клівер» у Віцебску збірае матэрыялы аб 

загінуўшых воінах-інтэрнацыяналістах вобласці. У лютым бягучага года на Дзень памяці запрасілі і 

Батураў. 

– Гэта была цяжкая сустрэча, апранутая ў чорнае адзенне і слёзы, – расказвае Анастасія 

Міхайлаўна. – Менавіта такім стала і маё жыццё пасля гібелі сына... 

А. Капшуль, г. Глыбокае 

 


