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НАШ ЗЯМЛЯК – ВІТАЛЬ ЯФРЭМЕНКА 

Спаўна выпрабаваў лёс Віталя Яфрэменку, ураджэнца сінявокай Глыбоччыны, можна 

сказаць, і ў паветры, у гарах і ў пустыні. Ён асвоіў усе сучасныя мадэфікацыі верталётаў, зрабіў 

у агульнай колькасці больш 1000 скачкоў з парашутам. Двойчы быў ранены. Неаднойчы садзіў 

падбіты або агорнуты полымем верталёт. Сапраўды, праз агонь прайшоў. 

Дарога не стаміла яго, хоць за плячыма заставалася не адна тысяча кіламетраў. Думкі, 

радасныя думкі аб сустрэчы з матуляй, роднымі, сябрамі дзяцінства і школьнага юнацтва 

бадзёрылі, навявалі прыемныя ўспаміны. I ўжо, калі прад вачыма распрасціраўся такі знаёмы, 

дарагі пейзаж, сэрцабіенне пачасцілася. Расхваляваўся, прагна ловячы вачыма мілыя вобразы 

роднага краю. Лаўрынаўка. Стройныя красуні-сосны, быццам пазбягалі з пагуркаў і, прыпыніўшыся 

ля дарогі, прыветна ўзмахвалі зялёнымі іглістымі галінкамі, скідваючы камякі талага снегу. Вось і 

Ластавічы. Міргае цуда-азярынка далёкаму спадарожніку. Вузкай стужкай сцелецца вясковая 

вуліца. Ад скрыжавання да Абруба рукой падаць. 

Радзімы куточак прыветна страчае дарагога госця. Матуля змахвае хусцінкай слязінку 

радасці. Уся радня завіхаецца. Абдымкі, пацалункі, радасная ўзрушаная гамонка: што ды як? 

Пачастункі, размова доўжыцца аж да позняга. 

Вяртанне ў родныя мясціны заўсёды дорыць шчаслівыя імгненні. Кожная рэч, кожны гук, 

будзь то скрып дзвярэй ці петушыны спеў за вакном, – усё блізка і дорага. Да ўсяго хочацца 

прыхінуцца, каб атрымаць зарад гэтай ласкавасці і цеплыні і берагчы іх потым ва ўсіх жыццёвых 

вандроўках. 

Шчаслівы Віталь Уладзіміравіч Яфрэменка, бязмерна шчаслівы, што змог выкраіць колькі 

дзён, каб наведацца на радзіму, адведаць маці, сваякоў. А яшчэ ў гэты прыезд на Глыбоччыну яго 

чакала прыемная падзея – сустрэча з былымі аднакласнікамі. Спатканне праз 25 гадоў... 

Кіраўская сярэдняя школа. Мы яе ведаем як самую лепшую агульнаадукацыйную ўстанову 

ў раёне. А для Віталя Уладзіміравіча гэтая школа самая лепшая ў свеце. Аргументаў на гэты конт 

назбіраецца ў яго нямала. Школьная тэматыка пранізвала ўсе размовы і справы сям’і Яфрэменкаў. 

Віталь нарадзіўся і вырас у настаўніцкім асяродку. Яго бацька, Уладзімір Аляксандравіч, шмат 

гадоў узначальваў калектыў Кіраўскай СШ, ад самага пачатку яе будаўніцтва і да 1979 года быў 

дырэктарам. Маці, Таісія Макараўна, выкладала хімію і біялогію. Віталь, хоць і рос няўрымслівым, 

гарэзлівым хлапчуком, добра ведаў цану настаўніцкага хлеба. Зрэшты, усе трое дзяцей 

Яфрэменкаў выхоўваліся ў працы, не цураліся ніякай сялянскай работы. У сям’і педагогаў высока 

цаніліся і шанаваліся такія маральныя каштоўнасці, як любоў і павага да людзей, таварыскасць, 

вернасць дадзенаму слову. 

Бацькоўскія ўрокі жыцця не прайшлі дарэмна. Яны сталі для Віталя самай што ні ёсць 

выратавальнай сілай у цяжкіх жыццёвых сітуацыях. 

Ён з нецярпеннем і хваляванем чакаў суботняй сустрэчы са сваімі аднагодкамі, з 

настаўнікамі. Адпрасаваў парадны мундзір, да бляску начысціў аздобленыя пазалотай ножны 

корціка. «Якія яны цяпер, выпускнікі Кіраўскай СШ 1975 года? Ці збыліся іхнія мары? Як склаўся 



лёс тых, тады яшчэ бязвусых юнакоў і бойкіх дзяўчат?» – з гэтымі думкамі збіраўся ён на вечарыну, 

на сустрэчу праз 25 гадоў. 

Мусіць лёсам было наканавана, прайсці, як кажуць, праз агонь, ваду і медныя трубы сыну 

ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны, праслаўленага партызана. Бацька Віталя Уладзіміравіча У. А. 

Яфрэменка ваяваў у партызанскім злучэнні, якім камандаваў П. М. Машэраў. Ён быў 

узнагароджаны ордэнамі Вялікай Айчыннай вайны I ступені і Чырвонай Зоркі, медалём «За 

адвагу». 

Малодшы Яфрэменка яшчэ ў восьмым класе «захварэў небам». Праўда, не адразу пасля 

заканчэння школы пачала здзяйсняцца яго мара. Крыху пазней, стаўшы навучэнцам Віцебскай 

школы ДТСААФ, пачаў асвойваць спецыяльнасць верталётчыка. Пасля праходзіў службу ў 

Паўночна-Каўказскай ваеннай акрузе. Быць сапраўдным паветраным асам, высакакласным 

спецыялістам – такую першарадную задачу вызначыў для сябе Віталь Яфрэменка. Потым ён стаў 

курсантам Сызраньскага вышэйшага ваенна-авіяцыйнага вучылішча. Паспяхова скончыўшы яго ў 

1980 годзе, пачынаў працаваць у Забайкаллі. Але не ведаў яшчэ тады беларускі хлопец Віталь, 

што яго чакаюць цяжкія выпрабаванні, праз якія ён пройдзе так, як падабае сапраўднаму мужчыну і 

афіцэру, абаронцу Айчыны. Так склалася наша гісторыя, што і дзецям удзельнікаў Вялікай 

Айчыннай давялося спаўна зведаць цяжкасці і нягоды вайны. 

Афганістан. Вайна. Жорсткая і страшная. У жорны яе трапіў і Віталь Яфрэменка. У 1981 

годзе верталётная эскадра, у якой ён служыў, удзельнічала ў тэатры ваенных дзеянняў на 

тэрыторыі гэтай суседняй краіны. Афганская ваенная эпапея пакінула глыбокі след у памяці і боль, 

несціханы боль у сэрцы. Тут упершыню давялося глядзець смерці ў вочы, губляць назаўсёды 

сяброў і аднапалчан. Праяўляючы асабістую мужнасць, дэманструючы высокае пілотнае 

майстэрства, камандзір звяна верталётчыкаў выходзіў пераможцам у самых складаных сітуацыях. 

Аднойчы, каб уратаваць дэсантнікаў, якія трапілі ў засаду, Віталь Яфрэменка проста 

філігранна з’эмітаваў падзенне свайго верталёта (дымавая шашка дала эфект падбітай машыны). 

Духі паверылі, а ён здолеў пасадзіць свой «МІ» і потым праз шквал куль і снарадаў узняцца ў 

паветра. Гэты подзвіг нашага земляка быў высока ацэнены камандаваннем. Потым на яго грудзях 

заззялі ордэны Чырвонай Зоркі і Чырвонага Сцяга.  

Баявы шлях афіцэра-верталётчыка Яфрэменкі ў 80-ых гадах. Нават схематычна 

акрэслены, ён уяўляў сабой сапраўдную гераічную адысею. 

1982-ы год. Эфіопія. У гэтай афрыканскай краіне ён ратаваў людзей ад страшэннай засухі. 

1986 год. Вясна. Палёты над жэрлам разбуджанага і разбуранага чарнобыльскага атамнага 

рэактара. Восенню – зноў Афганістан. 

I ўжо зусім блізкая, навейшая гісторыя 90-ых гадоў. Ваенны канфлікт у Таджыкістане. 

Дарэчы, у гэтай гарачай кропцы мужнасць нашага земляка была адзначана медалём «За адвагу». 

Затым у яго біяграфіі былі Абхазія і Чачня (першая вайна). 

Спаўна выпрабаваў лёс Віталія Яфрэменку, ураджэнца сінявокай Глыбоччыны, можна 

сказаць, і ў паветры, у гарах і ў пустыні. Ён асвоіў усе сучасныя мадэфікацыі верталётаў, зрабіў у 

агульнай колькасці больш 1000 скачкоў з парашутам. Двойчы быў ранены. Неаднойчы садзіў 

падбіты або агорнуты полымем верталёт. Сапраўды, праз агонь прайшоў. Цяпер вось асвоіў і 

марскую спецыяльнасць. Жыве ў горадзе Ейску, што ля Азоўскага мора. Працуе ў сістэме МЧС 

Расіі. Капітан другога ранга, камандзір выратавальнага кацера. 



Такі ж, цяпер Віталь Яфрэменка і ў глыбіні марскія ў скафандры падводніка спускаецца... 

– Віталюша, праходзь бліжэй, распранайся, – запрашалі свайго колішняга вучня Елізавета 

Міхайлаўна Дзмітрыева, Даната Фадзееўна і Генадзь Юльянавіч Хаціловічы, Анатоль Уладзіміравіч 

Ільюшчанкаў, Яўгенія Іванаўна Русак і Яўгенія Станіславаўна Бартко. Віталь Яфрэменка ўдала 

скінуў кіцель, і пасвятлела ў настаўніцкай ад асляпляльнага бляску яго баявых узнагарод. 

– Як сям’я, работа? – распытвалі земляка. Незвычайнай цеплынёй лучылася гэтая 

размова, а потым Віталь Яфрэменка трапіў, і надоўга, у акружэнне аднакласнікаў. Пад узроставай 

пячаткай, што паклала адбітак на кожнага з сяброў, лёгка распазнаваліся тыя колішнія непаседы 

Вася і Пеця Нікіціны, Віця Лаўрыновіч, Ала Краўчонак, Зоя Лабан, Толя Сівіцкі, Лёдзя Баран. 

Здавалася, і не было тых 25 гадоў, што іх раздзялялі. Пайшлі ўспаміны, жарты, і толькі гукі 

школьнага вальса перапынілі часова гамонку. Бравы афіцэр ваенна-марскога флота Расіі галантна 

выводзіў на танец прыгажуню-аднакласніцу. Звінелі ў такт музыцы медалі на грудзях героя, 

блішчэлі ножны корціка. Уся зала з заміраннем у сэрцы і з гонарам любавалася гэтай парай. 

А. Зінкевіч 
 


