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«ВАЙНА — ГЭТА НЕ РАМАНТЫКА…» 

 
Напісаць пра Віталя Аляксеевіча Забабурына — баявога афіцэра, які ваяваў у Афганістане, 

мне рэкамендавалі яго таварышы. Сын байца, а бацька нашага героя Аляксей Якаўлевіч быў 

паранены ў фінскую, Айчынную, пачаў пад Брэстам, трапіў у акружэнне, ваяваў з фашыстамі ў 

партызанскім атрадзе на Магілёўшчыне, скончыў вайну кадравым ваенным радавога саставу. У 

сям'і панаваў культ моцнага мужчыны. На выбар прафесіі паўплываў і старэйшы брат Анатоль, які 

паступіў у Разанскае вышэйшае паветрана-дэсантнае каманднае вучылішча. Курсантам таго ж 

вучылішча праз тры гады стаў і Віталь. I, напэўна, лёсам яму было наканавана трапіць у элітную 

Віцебскую 103-ю паветрана-дэсантную дывізію. Спачатку камандаваў узводам у 350-м 

гвардзейскім парашутна-дэсантным палку, затым ротай, чатыры гады – батальёнам. У чыне маёра 

быў прызначаны намеснікам камандзіра 357-га палка. Тут і скончылася яго мірнае жыццё. Але пра 

гэта Віталь Аляксеевіч расказвае сам: 

– Зараз, калі прайшло ўжо дваццаць з лішнім гадоў, я маю права раскрыць адну тайну, пра 

якую нават не ўсе ваенныя ведаюць. У кастрычніку 1979 года, калі да ўвядзення нашых войскаў у 

Афганістан заставаліся два месяцы, нас – камандзіраў дывізіі, палкоў, батальёнаў – накіравалі ў 

гэту горную краіну пад выглядам авіятэхнічных спецыялістаў для аказання дапамогі ў асваенні 

тэхнікі. А на самай справе мы праводзілі рэкагнасцыроўку, пачынаючы з аэрапорта Баграм і ў 

Кабуле, па ўсіх тых мерапрыемствах, якія меркаваліся ў будучым. 

I гэта будучае наступіла. 10 снежня па сігналу «збор» полк выйшаў на аэрадромы 

сканцэнтравання, а 25 снежня, загружаны баявой тэхнікай, зброяй, боепрыпасамі, вылецеў у 

Баграм. Там была размешчана ўся наша дывізія, акрамя 350-га палка, якім, дарэчы, камандаваў 

Георгій Іванавіч Шлак – цяперашні камандуючы паветрана-дэсантнымі войскамі Расіі. 

Прызямліліся ў тры гадзіны ночы, а ў 18.00 ужо атрымалі першае баявое заданне: 

блакіраваць дывізіён 100-міліметровых зенітных гармат, які знаходзіўся на аэрадроме. Разам з 

дэсантнай групай захопу ўзняліся ў атаку і з ходу захапілі дывізіён. Падарвалі гарматы і ствалы, 



тым самым ліквідаваўшы самы небяспечны накірунак. Гарматы ж былі нацэлены на нашу групоўку, 

якраз туды, дзе сканцэнтраваны боезапас. 

Перадавыя атрады нашай дывізіі ў гэты час збілі заставу, якая знаходзілася на мяжы 

аэрадрома, і пайшлі маршам па горнаму серпанціну на Кабул. На жаль, нашы салдаты і афіцэры 

абучаліся ваенным дзеянням у лясах, на раўніне, а не ў гарах, таму на першым часе тут было 

вельмі цяжка. Грузавыя машыны, баявыя машыны дэсанта на хуткасці з'язджалі і перакульваліся 

на вялікіх адхонах. Але, дзякуй Богу, абышлося без ахвяр. 

Пры падыходзе да Кабула мне было загадана выйсці ў авангард. Да гэтага часу 350-м 

палком пад камандаваннем падпалкоўніка Шпака быў захоплены другі паверх будынка генштаба 

Міністэрства абароны Афганістана. Паступіў загад дапамагчы ў захопе першага паверха. Я 

папрасіў камандзіра дывізіі даць мне мой былы батальён, які здаў толькі тры месяцы назад. Тое, 

што быў тут раней на рэкагнасцыроўцы, вельмі дапамагло. Па начному Кабулу я вывеў батальён 

дакладна да будынка генштаба, які знаходзіўся за пяцьсот метраў ад рэзідэнцыі Аміна. Спроба 

закідаць першы паверх гранатамі поспеху не прынесла, бо гранаты адскоквалі ад металічных сетак 

на вокнах. Даводзілася самім ратавацца ад уласных гранат. Тады закідалі імі ўваходныя дзверы і з 

боем узялі штаб. У гэты час іншыя падраздзяленні нашай дывізіі ў розных частках горада вялі баі з 

танкавай армейскай брыгадай. А ў палацы Аміна працавалі спецназаўцы. Раптоўнасці атакі не 

атрымалася, і там загінула шмат рабят. Але задачу сваю група «Альфа» выканала. 

Пасля першых баёў у нашым палку не было ніводнага забітага, толькі раненыя. Хоць 

паветрана-дэсантныя войскі лічацца самымі падрыхтаванымі, афіцэры адчувалі сваю адказнасць 

за неабучаных ваяваць у нязвыклых умовах салдат. Вайнам – гэта не рамантыка. На штурм 

генштаба наперадзе ішлі камандзіры, зампаліт батальёна, а салдаты нас прыкрывалі. Мы давяралі 

адзін аднаму. Калі ідзеш у атаку — забываюцца родныя і блізкія, увесь розум нацэлены на 

выкананне задачы. I няхай даруюць нам мамы, таты, жонкі і дзеці – усе, хто прачытае мае радкі. 

Але гэта менавіта так. А задача наша – абарона Айчыны. I 1200 кіламетраў граніцы паміж 

Афганістанам і Савецкім Саюзам (яна не павінна была трапіць у рукі ворагаў) былі рубяжамі 

Радзімы. 

... 3 мірным насельніцтвам савецкія байцы знаходзіліся ў сяброўскіх адносінах. На першым 

часе нашы машыны закідваліся кветкамі. А мы афганцаў падкормлівалі. Мяне прызначылі 

намеснікам каменданта паўднёвай зоны Кабула. У нашых руках ужо былі пошта, тэлеграф, 

тэлефон, радыё і тэлецэнтр, банкі, вакзалы. Трэба было ўсё гэта ахоўваць. Пакуль ваенныя 

дзеянні нідзе не вяліся. Савецкіх салдат афганцы называлі «шураві» –  сябры. Але паплечнікі 

Аміна пачалі паступова нас блакіраваць, з'явіліся апазіцыйныя групы, на рэлігійнай аснове ўзнікалі 

бандфарміраванні, пачасціліся забойствы афіцэраў і салдат у Кабуле і на дарогах. 

Увялі дывізію, сфарміраваную з узбекаў і таджыкаў, спадзяючыся, што тыя знойдуць цесны 

кантакт з насельніцтвам. Аказалася ўсё наадварот. Афганцы неўзлюбілі іх за тое, што быццам 

парушылі веру. 

20 лютага 1980 года ў Кабуле адбылося першае буйное паўстанне. У гэты час наша дывізія 

дыслацыравалася на Кабульскім аэрадроме, а 357-мы полк (я быў намеснікам камандзіра) – у 

крэпасці Балахісар, якая знаходзілася на самай высокай кропцы горада. Больш 10 тысяч 

паўстанцаў акружылі крэпасць. Каштавала вялікіх намаганняў утрымаць нашых салдат ад 

стральбы па мірных жыхарах, бо наперад душманы выпіхвалі старых і дзяцей. Нас правакавалі, 



але не было выпушчана ніводнай кулі. Праз гучнагаварыцелі пры дапамозе перакладчыкаў мы 

растлумачвалі, чаго мы тут, што робім. Асноўная маса людзей разышлася. Горад лічыўся на 

асадным становішчы. Бандфарміраванні захапілі дзве цэнтральныя вуліцы – Пуштуністан і 

Майвант ля крэпасці. На БТРах афіцэры-добраахвотнікі без салдат блакіравалі гэтыя вуліцы і на 

працягу паўсутак вялі баявыя дзеянні. Вуліцы адваявалі, людскіх страт не было. Дзякуючы 

сумесным намаганням афганскіх і савецкіх войск паўстанне не прынесла перамогі душманам.  

Але мы зразумелі, што ваяваць давядзецца сур'ёзна. Таму прывозілі з Беларусі і 

разгортвалі вучэбныя палігоны для стральбы з улікам горных умоў. У перадгор'ях Кабула я 

знайшоў зручны для вучэнняў участак. 

Банды ў гарах налічвалі па 500 і больш чалавек. Дзейнічалі яны манеўранымі групамі. У 

баях мы пастаянна ўзаемадзейнічалі з афганскай арміяй, якая была за Бабрака Кармаля (дарэчы, 

бачыў, як ён рабіў першую заяву па радыё і тэлебачанні аб тым, што па яго просьбе і просьбе 

ўрада ўведзены ў Афганістан савецкія войскі). 

У канцы 1980 года я прыняў полк. Задачы выконвалі спецыфічныя: адна рота ахоўвала 

Міністэрства абароны і генштаб, шэраг камунікацый (яна ж хадзіла і на аперацыі); адзін батальён 

знаходзіўся ў Джалалабадзе, дзе вёў баявыя дзеянні ў правінцыі Лагман. Мы даходзілі да граніцы з 

Кітаем, здзяйснялі маршы з баямі ад Джалалабада ўверх (300 км да граніцы). Удзельнічалі ў 

захопе цяснін, алмазных прыіскаў. За час майго камандавання палком мы страцілі 12 чалавек 

забітымі. Памятаю шафёра Валодзю, які сваім целам закрыў каменданта Кабула ад снайперскай 

кулі. Адзіны сын у бацькоў. Перад вачыма лейтэнант Саша Палагін –  192-сантыметровы асілак. 

Душманская куля трапіла яму ў горла. Пражыў каля тыдня і сканаў. Часта падрываліся на мінах – 

італьянскіх, амерыканскіх, кітайскіх. Ваявалі супраць нас не толькі афганскія душманы, але і 

наёмнікі, а настаўнікамі ў іх былі амерыканскія інструктары. Часам, здавалася, вось-вось дагонім і 

знішчым банду, але яна бесперашкодна пераходзіла граніцу з Пакістанам, а нам туды нельга было: 

чужая краіна. Маджахеды там адпачывалі, узбройваліся, залізвалі раны, абучаліся і вярталіся 

назад. Яны вельмі добра ведалі мясцовасць. Забіраліся ў горы, ладзілі схованкі. Рабілі два-тры 

прыцэльныя стрэлы і хаваліся ў пячоры. Мы ў адказ –  мора агню. Але ўсё безвынікова. 

Перашкаджала рэха. Мы пакідалі гэта месца, а яны выходзілі і рабілі, што хацелі. Ніколі не забуду, 

як жорстка расправіліся гэтыя звяры, што лічаць сябе веруючымі, з нашымі раненымі. Мы 

праследавалі банду, а раненых пакінулі пад наглядам санінструктара і ўрача, выклікалі верталёт. А 

калі вярнуліся, убачылі жудасную карціну – усе былі забіты: адсечаны рукі, сцягнута скура, 

разрэзаны і напханы камянямі жываты, адрэзаны палавыя органы, выкалаты вочы. Пазней я бачыў 

шмат смерцяў –  у Ленінакане і Спітаку пасля землетрасення. Людзей хавалі тысячамі, узнімалі 

цэлыя школы, стужкаткацкую фабрыку, дзе ляжала каля дзевяці тысяч жанчын. Але тут прайшлася 

стыхія. А там, у Афганістане, з людзей здзекаваліся людзі. Ці ж такое забудзецца?! 

Мы ніколі не пакідалі сваіх раненых. Нават з боем адбівалі, даставалі з цяснін. Я не ведаю 

ніводнага выпадку, каб у ваенна-дэсантных войсках быў згублены хоць адзін салдат. Ну, як можа 

сказаць камандзір сваім байцам: давайце пойдзем далей, мы яго не паднімем? Кожны падумае: а 

калі параняць мяне, я застануся тут ляжаць? Таму брахня напісана ў «Цынкавых хлопчыках» 

С.Алексіевіч. Брахня і знявага ўсёй арміі. 

Акрамя ўзнагарод за Афганістан – ордэна Чырвонай Зоркі, «За службу Радзіме», 

афганскага медаля «За дапамогу афганскаму народу», я атрымаў сур'ёзную кантузію, калі 



давялося выклікаць агонь на сябе, тройчы перанёс ліхаманку. А дадому – бацькам, жонцы Людміле 

Аляксееўне і дочкам пісаў: «Садзім кветкі, вучым афганцаў будаваць сацыялізм». Навошта 

хваляваць родных і блізкіх, дарагіх табе людзей? 

Думаю, усе, хто прайшоў афганскае пекла, навучыліся цаніць армейскую дружбу і ніколі не 

здрадзяць ёй. Магу з упэўненасцю сказаць, што мы навучыліся цаніць і жыццё – сваё і чужое... 

Віталь Аляксеевіч пасля Афганістана завочна скончыў агульнавайсковую акадэмію імя 

Фрунзе, тры гады камандаваў палком у Прыбалтыцы, быў начальнікам штаба дывізіі ў Малдавіі, 

камандзірам штурмавой брыгады ў Закаўказскай ваеннай акрузе. Здзейсніў велізарную колькасць 

скачкоў з парашутам. Быў паранены ў 1988 годзе ў Арменіі пры ахове міжнароднага аэрапорта 

«Звартноц». Многія былыя ваеннаслужачыя тэрміновай службы памятаюць В.А.Забабурына як 

абласнога ваеннага камісара. Гэту пасаду ён займаў дзевяць гадоў. 

Зараз у баявога афіцэра грамадзянская прафесія – ён начальнік аддзела аб'яднання 

«Віцебскаблаўтатранс». Выконвае даручаную работу з такой жа скрупулёзнасцю і дакладнасцю, як 

і ваенную справу. 

Т. Кузьміч 

Фота А. Вронскага 

На здымку: палкоўнік у запасе В.А.Забабурын 

 

 


