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А. В. СКОБЕЛЕВА: «МОЙ СЫН БЫЎ ВЕРНЫ АФІЦЭРСКАНУ АБАВЯЗКУ» 

 
Выпадкова знаходзячыся ў адной з кватэр Глыбокага, я ўбачыў партрэт генерала. Стала 

відавочным, што гэта сын гаспадыні кватэры. Убачыўшы рэакцыю жанчыны, якая перахапіла мой 

позірк, зразумеў, што міжволі патрывожыў яе цяжкія ўспаміны. Няма нічога горшага за тое, калі бацькі 

хаваюць сваіх дзяцей. Папрасіўшы прабачэння за турботу, я спытаўся дазволу на гутарку. 

Наша пакаленне не шукала лёгкіх шляхоў. Са школьнай лаўкі мы зайздросцілі тысячам 

нашых папярэднікаў, якія звязалі свой лёс з прафесіяй абаронцы Радзімы. Мы свята верылі ў 

сяброўства народаў нашай краіны. Прызваўшыся ва Узброеныя Сілы, мы ў вялікіх і малых справах 

набывалі сваю годнасць. Жыццё ўнесла свае карэктывы ў пераацэнку ідэй. Гэта знайшло свой 

адбітак на лёсах шматлікіх людзей. 

У гэтым артыкуле я хачу расказаць пра лёс нашага земляка беларуса, яго вернасці воінскай 

прысязе, патрыятычнаму і інтэрнацыянальнаму абавязку.  

Прозвішча Скобелеў з дынастыі ваенных у гістарычнай літаратуры сустракаецца даволі 

часта. Адзін генерал з такім прозвішчам вызваляў балгар ад турэцкага гнёту і стаў героем. Але гэта 

не сваяк героя майго артыкула, а ў іх усяго толькі аднолькавыя прозвішчы. 

Нарадзіўся Уладзімір Фёдаравіч Скобелеў у 1946 годзе ў Бабруйску ў сям’і ваеннаслужачых. 

Паколькі яго бацька быў ваенным, то сям’і прыйшлося паматацца па ваенных гарнізонах Іркуцка, 

Ангарска і іншых гарадоў. У 1953 годзе сям’я пераехала ў Браслаў, а з 1962 года пераехалі ў 

Глыбокае, дзе і жывуць цяпер яго маці і сястра. Будучы генерал-маёр з 5 класа стаў курсантам 

Мінскага сувораўскага вучылішча. Па яго заканчэнні навучаўся ў Разанскім вучылішчы ВДВ. 

Афіцэрскую службу пачаў у горадзе Каўнасе ў Прыбалтыцы. Потым была вучоба ў Ваеннай Акадэміі, 

працаваў ваенным кансультантам у Каіры, займаў пасаду намесніка камандзіра палка ВДВ у Кішынёве, 

затым служыў у цэнтральным апараце Міністэрства абароны СССР. 3 1984 па 1988 год Уладзімір 

Скобелеў быў памочнікам ваеннага аташэ ў Афганістане, потым займаў пасаду савецкага ваеннага 

аташэ ў Танзаніі. У 1995 годзе генерал-маёр Скобелеў Уладзімір Фёдаравіч  першы ваенны і ваенна-

паветраны аташэ пасольства Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Вельмі часта прыязджаў у 

Глыбокае да маці. Памёр у 2003 годзе, засталіся жонка і дзве дачкі, якія жывуць у Маскве. 

Я. С.: Як вы лічыце, якія рысы характару дазволілі Вашаму сыну дабіцца такіх вяршынь? 

А. С.: Ён рос у сям’і ваеннага. Быў вельмі настойлівы і патрабавальны да сябе. Вучыўся ў 

сувораўскім вучылішчы, займаўся боксам. Усё гэта садзейнічала яго далейшаму ўдасканаленню. 

Закончыў дзве акадэміі, вельмі добра валодаў англійскай, арабскай і іншымі мовамі. 

Я. С.: Як вы адносіцеся да таго, што ваш сын, беларус, прадстаўляў інтарэсы іншай 

дзяржавы і ці былі ў вас гутаркі на гэты конт? 

А. С.: Ён быў верны свайму афіцэрскаму абавязку, Айчыне. Пасля развалу СССР Валодзя 

стараўся прынесці больш карысці людзям на тым гістарычным этапе і ў тым становішчы, дзе ён быў 

запатрабаваны. Рабіў ўсё, што ад яго залежала на карысць народаў Беларусі і Расіі. Жыў і працаваў ён 

бескарысна, хаця яго заслугі адзначаны шматлікімі ўзнагародамі як пры былым СССР, там і ўрадам 

Расійскай Федэрацыі. Ён быў выдатным сынам, прыкладным сем’янінам і сапраўдным чалавекам. 

Яўген Самсонаў 


