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ДВА ГЕРОІ 

 
«Погляд чалавека заўсёды павінен быць накіраваны ў бок зары, нараджэння жыцця, 

у бок світанку. Змагайся за ўсё новае і не бойся, калі яно будзе слабым. Ва ўсім новым 
шмат агню будучыні, які здольны спапяліць усе перашкоды», – гэтыя радкі з дзённіка 
франтавіка-педагога Уладзіміра Аляксандравіча Яфрэменкі, лёс якога доўгія дзесяцігоддзі 
быў звязаны з Глыбоччынай. Ідучы дарогамі вайны, ён жадаў толькі аднаго: каб на зямлі 
быў мір і каб яго дзеці ведалі пра вайну толькі з фільмаў і расказаў ветэранаў. Але так 
сталася, што абодвум – і бацьку, і сыну – давялося «пісаць падзеі не карандашом, а 
кулямётным агнём, бо так атрымлівалася больш пераканаўча». 

 

 
Уладзімір Яфрэменка-старэйшы, 1946 год 

 
Яфрэменка-старэйшы 

Дзяцінства Валодзі Яфрэменкі прайшло на Расоншчыне. Непрыкметна праляцелі 

школьныя гады, але са школай хлопчык развітвацца не захацеў. Скончыў Ленінградскі настаўніцкі 

інстытут. Працаваў у Карэліі. Нечаканыя падзеі ўнеслі свае папраўкі ў жыццё юнака: яму 

прыйшлося змяніць школьную ўказку на зброю і ў дзевятнаццаць гадоў стаць удзельнікам савецка-

фінскай вайны. Спадзяванне на хуткае вырашэнне канфлікту развеялася, як дым: у 1941-ым 

«завязаўся вузел» савецка-германскіх супярэчнасцей – пачалася Вялікая Айчынная вайна. 

Уладзімір ваяваў пад Віцебскам, пад Смаленскам, на поўдні Беларусі, пазней – ва Украіне. 

Каля горада Сумы трапіў у акружэнне, цудам застаўся жывы. Начамі праз варожыя тылы 

прабіраўся на радзіму. 700 кіламетраў небяспечнага шляху пераадолеў пешшу. 9 лістапада 1941 

года ён зрабіў такі запіс у сваім паходным дзённіку: «Радзіма. Гэтае слова мы заўсёды прамаўляем 

з хваляваннем. Некалькі дзён назад я толькі ўздыхаў пры думцы аб доме… Жыццё існавала па-за 

ўсякімі законамі…» 

Першае, што зрабіў Уладзімір, вярнуўшыся на Расоншчыну, звязаўся з Пятром 

Міронавічам Машэравым, сваім настаўнікам, які некалі вучыў яго матэматыцы. Машэраў 

прапанаваў былому вучню пайсці працаваць у школу, якую адкрылі немцы.  



«Я павінен стаць настаўнікам. Паспрабую сабраць дзяцей… Бацькі скептычна глядзяць на 

гэтае навучанне. Няма былой урачыстасці першага дня. Ды і чаму тут радавацца?...Дзяцей мала. 

Асобныя класы наогул без вучняў. Вяду геаграфію… Школа была патрэбна, кааб арганізаваць 

аднасяльчан для барацьбы з ворагам…Нашы сілы растуць. У мяне ёсць аднадумцы. Схілімся ж 

перад вялікай ідэяй і паслужым ёй, не шкадуючы жыцця ў імя нашай Радзімы!» – пішуцца ў дзённік 

такія радкі. 

З дапамогай гэтых запісаў бачыцца выяўны малюнак таго часу: 

«Занадта самаўпэўнена і бесцырымонна паводзіць сябе новая (нямецкая – аўтар) 

мясцовая ўлада. А колькі чалавечых пакут, слёз і гора?! ... Хочацца пачаць жыццё наноў. 

Перачытваю раман «Овад» Этэль Ліліян Войніч. Чытаю, думаю, гляджу і натыкаюся на частакол, 

якім агароджана кожная душа… 

Прыехаў у раён карны атрад. Фашысты бязлітасныя да яўрэйскага насельніцтва. 

Некаторых расстралялі на днях, астатніх загналі ў тры хаты і пакінулі на галоднае выміранне. 

Жыццё… Чалавекалюбства… Толькі што думаў пра гэта, але пасля ўбачанага застаецца адно: 

помста і смерць … дзеля чалавекалюбства». 

Пасля стварэння падпольнай групы, удзел у якой разам з Пятром Машэравым прымаў і 

Уладзімір, для гісторыі засталіся такія радкі: «Я зразумеў цяпер, хто такі Пётр Машэраў. Ён 

заўсёды быў поўны рашучасці…» 

У ліпені 1942 года падпольная група перарасла ў партызанскую брыгаду імя 

К. Ракасоўскага. 

«Зрабілі засаду на шашы. Расстралялі легкавушку, забілі двух гітлераўцаў. Адзін з іх быў 

гаутман, нешта накшталт нашага капітана… – Пішам падзеі не карандашом, а кулямётным агнём – 

так больш канкрэтна і пераканаўча атрымліваецца», – чытаю ў дзённіку. 

Уладзімір Аляксандравіч Яфрэменка прайшоў усю вайну. Быў камісарам атрада імя 

Шчорса. Камандаваў атрадам імя Дзяржынскага. За баявыя заслугі ўзнагароджаны ордэнам 

Чырвонай Зоркі і медалём «За адвагу». Пра баявы шлях партызанскай брыгады імя К. 

Ракасоўскага расказалі А. Раманаў у кнізе «Зямля непакораная» (Мн.,1962) і С. Аслезаў у аповесці 

«Узрыў на досвітку» (Мн.,1967). 

Пасля вайны Уладзімір Аляксандравіч удзельнічаў у ліквідацыі бандфарміраванняў на 

тэрыторыі Віцебшчыны, а затым вярнуўся да сваёй мірнай прафесіі. Працаваў загадчыкам РАА ў 

Дунілавічах, настаўнікам – у Гірстунах, будаваў школу ў Абрубе-Ластавіцкім. 22 гады быў 

дырэктарам Кіраўскай школы, у якой выкладала хімію яго жонка Таіса Макараўна. 

Уладзімір Яфрэменка пражыў семдзесят гадоў і пакінуў на зямлі глыбокі адметны гераічны 

след. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Яфрэменка-малодшы 
 

 
Віталь Яфрэменка-малодшы – курсант ваеннага вучылішча 

 
У вышыню блакіту, бліжэй да зорак, імкнуцца многія, але кожны робіць гэта па-

свойму. Паэт далятае да нябёс у вершаваным радку і ў марах, астраном набліжаецца да 
зорак з дапамогай тэлескопа, а лётчык пакарае вышыні на стальной машыне. За яе штурвал 
і сеў Віталь Яфрэменка. 

– Віталь рос рухавым хлапчуком, любіў сваволіць. Такога непаседу цяжка было прымусіць 

сядзець за партай ці чытаць кнігу. Яго вабілі далёкія краіны, падарожжы і прыгоды, – расказвае 

сястра Віталя Наталля Уладзіміраўна Бурлакова. – Ён не чытаў «Овада». Герой – наш бацька – у 

Віталя быў перад вачыма штодня. Брат прымяраў яго ўзнагароды і ў яго аж вочы гарэлі. Ці думаў 

ён тады, што ў мірны час сам атрымае такія ж? 

Пра тое, што ён – сын героя, Віталь Яфрэменка даведаўся з кнігі А. Раманава «Зямля 

непакораная» і цвёрда вырашыў стаць ваенным. А ў класе восьмым ён «захварэў» небам. Ва ўсіх 

школьных сачыненнях пісаў пра сваю мару. 

У вышыню блакіту, бліжэй да зорак, імкнуцца многія, але кожны робіць гэта па-свойму. Паэт 

далятае да нябёс у вершаваным радку і ў марах, астраном набліжаецца да зорак з дапамогай 

тэлескопа, а лётчык пакарае вышыні на стальной машыне. За яе штурвал і сеў Віталь Яфрэменка. 

Пасля заканчэння Кіраўскай школы вучыўся ў Віцебскай школе ДТСААФ. Служыў у 

Паўночна-Каўказскай ваеннай акрузе. Затым стаў курсантам Сызраньскага вышэйшага ваенна-

авіяцыйнага вучылішча. 

– Калі Віталь прыязджаў дамоў, усе хлапчукі з вёскі збягаліся да нас. «Лётчык прыехаў, – 

крычалі. – Айда ў футбол гуляць». Ён у іх быў завадзілам, заўсёды камандаваў і быў у цэнтры 

ўвагі, – успамінае Наталля Уладзіміраўна. 

У 1980-ым у Забайкаллі пачынаецца яго шлях прафесійнага ваеннага. Шлях, без 

перабольшання, праз агонь, ваду і медныя трубы. 



Вялікі шматлюдны свет не ўмеў жыць у міры і згодзе. «Гарачыя кропкі» ўспыхвал і ў розных 

вугалках зямнога шара. У 1981 годзе верталётная эскадра, у складзе якой быў Віталь Яфрэменка, 

удзельнічала ў баявых дзеяннях у Афганістане. 

«Праяўляючы асабістую мужнасць, высокае пілоцкае майстэрства камандзір звяна 

верталётчыкаў В. Яфрэменка знаходзіў выхад з самых складаных сітуацый», – чытаю радкі з 

характарыстыкі і разумею, што гэта не было перабольшаннем.  

Аднойчы дэсантнікі трапілі ў засаду. Трэба было вырваць іх з цясніны, якая кішэла 

«духамі». Каб выратаваць хлопцаў, Віталь прыдумаў абманны манеўр. З дапамогай дымавой 

шашкі зымітаваў падбіты верталёт і тым самым на нейкі час перастаў быць аб’ектам абстрэлу. 

Лічаных хвілін хапіла, каб пасадзіць верталёт, узяць на борт дэсантнікаў. Пад шквалам куль і 

снарадаў яму ўдалося падняцца ў выратавальнае неба… 

Быў і такі выпадак. У час баявога вылету верталёт падбілі душманы. Бортстралок забіты, у 

штурмана перабітыя ногі. Кантужаны камандзір экіпажа Віталь Яфрэменка страціў прытомнасць. 

Прыйшоўшы ў сябе, здолеў адвесці верталёт на базу. 

Подзвігі нашага земляка былі годна ацэнены дзяржавай. На яго грудзях заблішчэў такі ж, як 

у бацькі, ордэн Чырвонай Зоркі і ордэн «За службу Радзіме». 

У 1982-ім Віталь зноў трапіў на перадавую, дзе «ваяваў» з засухай у Эфіопіі. Вясной 1986-

га ён прымаў удзел у ліквідацы і аварыі на Чарнобыльскай АЭС, а восенню таго ж года зноў ваяваў 

у Афганістане. 

Затым быў 1998 год і ваенны канфлікт у Таджыкістане. За праяўлены гераізм Віталь 

атрымаў медаль «За адвагу». Пазней былі Абхазія і Чачэнская вайна… 

Лёс выпрабоўваў Віталя ў паветры і на сушы, у пустыні і на моры. За гады службы В. У. 

Яфрэменка асвоіў усе сучасныя мадыфікацыі верталётаў, зрабіў тысячу скачкоў з парашутам. Быў 

двойчы паранены і не адзін раз, рызыкуючы жыццём, садзіў на зямлю ахопленую полымем 

машыну… 

Калі забаранілі лятаць, ён змяніў нябесную вышыню на марскую глыбіню. Асвоіў новую 

спецыяльнасць. Капітан 2 рангу, камандзір выратавальнага катэра, Віталь Уладзіміравіч працаваў 

у сістэме Міністэрства надзвычайных сітуацый. Ваенная кар’ера на сёння закончаная. Наш 

зямляк – пенсіянер. Жыве ў горадзе Ейску, што ля Азоўскага мора. 

У вёсцы Абруб-Ластавіцкі, дзе прайшло дзяцінства Віталя, ужо няма ні бацькі, ні маці. Тут 

жыве толькі сям’я роднай сястры Наталлі Уладзіміраўны, якая працуе загадчыцай паштовага 

аддзялення. Не так часта, але на малую радзіму Віталь Уладзіміравіч прыязджае. Гасцюе ў 

сястры, знаёмых, сустракаецца з аднакласнікамі, прыходзіць на сустрэчу з вучнямі Кіраўскай СШ, 

расказвае ім аб былых ваенных буднях, якія для яго былі звычайнай работай, якую ён заўсёды 

выконваў добрасумленна і якасна. 

Калі гаварыць пра жаданні, то Віталь Уладзіміравіч, як і некалі яго бацька, хоча аднаго: каб 

сённяшнія дзеці пра вайну ведалі толькі з кінафільмаў і расказаў ветэранаў. 

Галіна Сутула 
Фота з сямейнага архіва Яфрэменкаў 

Матэрыял падрыхтаваны,  

дзякуючы настаўніцы гісторыі  

Кіраўскай СШ Таццяне Мікалаеўне Жук 


