
IВАН ЗА ЛА ТУ ХIН
На ша га на ступ на га ге роя жыц цё вель мi «па ма та-

ла» па Са вец кiм Са ю зе. Ён на ра дзiў ся ў лю тым 1924 

го да ў ста нi цы Но ва-Шчад рын ская, што мес цiц ца ў 

Шал каў скiм ра ё не Чач нi. Скон чыў шы шэсць кла саў, 

па сту пiў у шко лу фаб рыч на-за вод ска га на ву чан ня ў 

Гроз ным. Ву чыў ся ён на бу рыль шчы ка. Спе цы яль насць 

атры маў увес ну 1941 го да i быў раз мер ка ва ны на ра-

до вi шча блi зу турк мен ска га го ра да Не бiт-Даг. Там яго 

i за спе ла вай на.

Ён вяр нуў ся на ра дзi му ў 1942 го дзе. Гэ ты час вы-

даў ся для Каў ка за вель мi цяж кiм — гiт ле раў цы за ха пi лi 

Ку бань i ру ха лi ся да Вол гi i на Каў каз. Мэ тай iх бы ло 

ад рэ заць Чыр во ную Ар мiю ад наф та вых ра до вi шчаў 

Чач нi i Азер бай джа на.

Iва на За ла ту хi на пры зва лi ў вой ска ў сту дзе нi 1943 

го да — ка лi ня мец кiя вой скi на рэш це па ка цi лi ся на за хад 

ад ме жаў Чач нi. Але так прос та аку пан ты не зда ва лi-

ся. Та му пер шы бой чыр во на ар ме ец За ла ту хiн пры няў 

уся го праз ме сяц пас ля пры зы ву пад час ва ен ных дзе ян-

 няў на Паў ноч на-Каў каз скiм фрон це. Быў па ра не ны. 

Пас ля та го як вы пi саў ся са шпi та ля, быў на кi ра ва ны ў 

шко лу раз вед чы каў. З гэ тай пра фе сi яй ён i звя заў на-

да лей свой ва ен ны лёс.

Увес ну 1944 го да Чыр во ная Ар мiя пе рай шла ў на-

ступ лен не ў Кры ме. Iван За ла ту хiн раз за ра зам ха дзiў у 

раз вед ку. Каш тоў ныя звест кi да па ма га лi пад раз дзя лен-

ням вы кон ваць па стаў ле ныя за да чы. Ка лi ж паў вост раў 

ачы сцілі ад гiт ле раў цаў, Iван Пан ця ле е вiч быў прад стаў-

ле ны да ор дэ на Сла вы III сту пе нi.

...У сту дзе нi 1945 го да са вец кiя вой скi рых та ва лi ся 

пра рваць ня мец кую аба ро ну на ле вым бе ра зе Вiс лы. 

Да лей пе рад iмi ля жаў шлях да Одэ ра. Нем цы са сту-

паць па зi цыi так са ма не збi ра лi ся. З абод вух ба коў 

дзей нi ча ла раз вед ка. Не раз у нач ныя рэй ды вы хо дзiў 

i чыр во на ар ме ец За ла ту хiн. Яго за да чай бы ло раз ве-

даць пя рэд нi край вой скаў пра цiў нi ка. Ад ной чы яны 

на пат ка лi двух нем цаў. На зад вяр ну лi ся з па лон ны мi, 

ад якiх уда ло ся зда быць каш тоў ную iн фар ма цыю. Ка-

ман да ван не 33-й ар мii аца нi ла гэ ты ўчы нак ор дэ нам 

Сла вы II сту пе нi.

У кра са вi ку 1945 го да Чыр во ная Ар мiя вый шла ўжо 

на пра вы бе раг Одэ ра. Це раз ра ку ля жаў ня мец кi го рад 

Фюрс тэн берг. Iван За ла ту хiн паў та рыў тое, што ра бiў 

ужо не раз — раз ве даў пя рэд нi край аба ро ны пра цiў нi ка. 

Дзя ку ю чы яго звест кам бы ло знi шча на не каль кi фа-

шысц кiх аг ня вых кро пак. Ка лi ж аба ро на бы ла пра рва-

на, ён трап ны мi стрэ ла мi з аў та ма та па цэ лiў у дзя ся так 

гiт ле раў цаў, яшчэ ад на го за ха пiў у па лон. У маi 1946-га 

Прэ зi ды ум Вяр хоў на га Са ве та СССР уз на га ро дзiў яго 

за гэ ты ўчы нак ор дэ нам Сла вы I сту пе нi.

Як жа Iван За ла ту хiн тра пiў у Бе ла русь? Яму ў гэ тым 

да па мог до свед бу рыль шчы ка, на бы ты ў турк мен скiх 

кра ях. Кры ху па пра ца ваў шы пас ля вай ны ў ад ным з 

да ге стан скiх кал га саў, ён улад ка ваў ся бу рыль шчы кам 

на ад но з ра до вi шчаў наф ты ў Вал га град скай воб лас цi. 

Але ў ся рэ дзi не 60-х га доў за ле жы «чор на га зо ла та» 

бы лi зной дзе ны на Го мель шчы не. Ка ля двац ца цi га доў 

шчы ра ваў Iван За ла ту хiн у Рэ чы цы. Па кар' ер най лес-

вi цы дай шоў ад прос та га бу рыль шчы ка да тэх но ла га. 

Апош нiя не каль кi га доў ён пра жыў ва ўкра iн скiм го ра дзе 

Но ва мас коўск, дзе i па мёр у жнiў нi 2006-га.
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Д
А ВЕ ДАЦ ЦА пра поў на га ка ва ле ра 

ор дэ на Сла вы Iва на За ла ту хi на 

мне да вя ло ся вы пад ко ва, мож на 

ска заць, зня нац ку: зва нiў у Рэ чыц кi края-

знаў чы му зей, каб да знац ца мес ца пра жы-

ван ня Аляк санд ра Каст ра мы («Звяз да» пра 

яго ўжо рас каз ва ла), а мне ў ад каз на га да-

лi, што ў ра ё не жы ве не адзiн, а аж но два 

поў ныя ка ва ле ры. Не па ве рыў сва iм ву шам, 

атрым лi ва ла ся, што ге рой, якi жы ве ся род 

нас, — «не вя до мы». Маг чы ма, мяс цо вая 

прэ са пра трой чы ар дэ на нос ца i пi са ла, а 

вось у рэ естр сла ву тых жы ха роў Бе ла ру сi 

Iван За ла ту хiн так i не па тра пiў. Iван Пан ця-

ле е вiч на ра дзiў ся ў Чач нi, а ў БССР пры ехаў 

ужо пас ля вай ны ў якас цi бу рыль шчы ка 

наф та вых ра до вi шчаў. Увес ну 1989-га, па-

пя рэд не да мо вiў шы ся, я па ехаў у го рад 

наф та вi коў — Рэ чы цу i мая фо та га ле рэя 

сла ву тых фран та вi коў па поў нi ла ся парт рэ-

та мi раз вед чы ка ар мей скай контр раз вед кi 

(адзiн з гэ тых парт рэ таў дру ку ец ца ў сён-

няш нiм ма тэ ры я ле).

Мi ну ла трыц цаць га доў, я на рэш це вяр-

нуў ся да тэ мы поў ных ка ва ле раў i зноў стаў 

пе ра гля даць звест кi пра Iва на За ла ту хi на. Як 

i ра ней, нi чо га не зна хо дзiў, хоць за гэ ты час 

у кра i не дру ка ва лi ся не каль кi кнiг ме на вi та 

пра поў ных ка ва ле раў. Дзя ку ю чы iн тэр нэ ту 

я да ве даў ся, што пас ля раз ва лу Са вец ка га 

Са ю за Iван Пан ця ле е вiч За ла ту хiн па кi нуў 

Бе ла русь i пе ра ехаў ва ўкра iн скi го рад Но-

ва мас коўск.

А для ды вi зi ён на га раз вед чы ка Ва сi ля 

Ва раб' ё ва — ка рэн на га жы ха ра Бран шчы-

ны — го рад Лу нi нец стаў дру гой ра дзi май 

на заў сё ды.

— Пас ля Пе ра мо гi на шу ды вi зiю дыс ла-

цы ра ва лi ў Ба ра на вi чах. Дэ ма бi лi за ваў ся, 

па ехаў на ра дзi му, па ма таў ся па бу доў лях i 

зноў вяр нуў ся ў Ба ра на вi чы. Ажа нiў ся, але, 

па коль кi не меў жыл ля, пе ра ехаў у Лу нi нец 

i ўлад ка ваў ся на чы гун ку, — пры гад ваў ве-

тэ ран пры су стрэ чы пра мi ну лае.

У 1988-м, атры маў шы да звол, я ад пра вiў-

ся ў Лу нi нец, знай шоў пры ват ны дом, у якiм i 

пра жы ваў наш ге рой. Ва сiль Iль iч моц на хва-

ля ваў ся, ка лi ўспа мi наў пра ча ты ры цяж кiя 

ва е ныя га ды, сма лiў цы га рэ ту за цы га рэ тай. 

Муж на му раз ве чы ку бы ло што ўспа мi наць, 

пра што рас ка заць. Ча го вар ты эпi зо ды пра 

вы лаз кi па ня мец кiх «язы коў», пра ра нен не, 

пра тое, як стар шы на на лi ваў пе рад бо ем 

дзвес це грамаў га рэл кi...

— Жор скiя но ра вы бы лi на вай не: iдзеш 

у раз вед ку, быц цам бы ў ру кi са мой смер цi. 

I ка лi на ват твой та ва рыш за гi нуў, ты па вi нен 

вяр нуц ца з за дан ня з iм. А iнакш не толь кi не 

атры ма еш уз на ра ро ду за вы ка на нае за дан-

не, але мо жаш пай сцi пад суд...

У Ва сi ля бы ло пяць бра тоў, i ўсе яны прай-

шлi да ро га мi вай ны. Адзiн з бра тоў склаў 

га ла ву пад Бел га ра дам. А са мо га Ва сi ля 

Iль i ча ў Бе ла ру сi на рэш це пры зна лi сва iм — 

у бiя гра фiч ным да вед нi ку «Ка ва ле ры ор дэ на 

Сла вы» ця пер зна чыц ца i яго iмя.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.

У кнi гах не зна чы лi ся...

«Звяз да» пра цяг вае пра ект 
«Да ро га мi Сла вы», якi за пус цi ла 
су мес на з му зе ем гiс то рыi 
Уз бро е ных Сiл. У ме жах пра ек та мы 
апа вя да ем пра ва ен ны шлях поў ных 
ка ва ле раў ор дэ на Сла вы, якiя 
на ра дзi лi ся ў Бе ла ру сi або звя за лi 
з ёй свой да лей шы лёс.

За клi ка ем вас, па ва жа ныя 
чы та чы: ка лi ся род ва шых род ных 
i блiз кiх хтось цi або быў поў ным 
ка ва ле рам ор дэ на Сла вы, або 
аса бiс та iх ве даў i за ха ваў ус па мi ны 
цi фо та здым кi, то дзя лi це ся ва шы мi 
гiс то ры я мi з на мi! Наш ад рас: 
ву лi ца Б. Хмяль нiц ка га, 10а, Мiнск, 
220013. Ад рас элект рон най пош ты: 
info@zviazda.by. Нi вод ны лiст не 
за ста нец ца без ува гi!

А гэ тым ра зам мы рас ка жам пра 
двух поў ных ка ва ле раў ор дэ на 
Сла вы, якiя на ра дзi лi ся ў Ра сii, але 
пас ля вай ны звя за лi свой жыц цё вы 
шлях з Бе ла рус сю. Гэ та Ва сiль 
Ва раб' ёў i Iван За ла ту хiн.

Зда ва ла ся б, столь кi фiль маў 

пра вай ну ад зня та, кнiг на пi са на, 

але цi гля дзiць iх мо ладзь? Сён ня 

яна «ся дзiць» у iн тэр нэ це 

i кан тэнт вы бi рае на свой густ. 

Але ж па тры я тыч нае вы ха ван не 

нi хто не ад мя няў. I ра бо це 

з пад рас та ю чы мi па ка лен ня мi 

трэ ба ўдзя ляць асаб лi вую 

ува гу, каб у iх фар мi ра ва ла ся 

пра вiль нае ра зу мен не гiс то рыi, 

стаў лен не да па дзей 

Вя лi кай Ай чын най вай ны. 

Та му Бе ла рус кi дзяр жаў ны 

му зей гiс то рыi Вя лi кай Ай чын най 

вай ны шу кае но выя па ды хо ды 

да сэр цаў хлоп цаў 

i дзяў чат.

Акра мя тра ды цый ных эк скур сiй, сён ня мож-

на на ве даць му зей ныя за ня ткi — гэ та куль-

тур на-асвет нiц кая пра гра ма, якая на кi ра ва на 

на асвят лен не пэў най тэ мы. Пры чым у му зеi 

ство ра ны пра гра мы для на вед валь нi каў роз-

ных уз рос таў. Тут ве да юць, чым за няць на ват 

са мых ма лень кiх гас цей. Ёсць iн тэр ак тыў ныя 

кроп кi, да свят рых ту юц ца цi ка выя пра гра мы, 

квэс ты, варк шо пы. Ма лых на ват ву чы лi плас-

ты лi на ва му жы ва пi су — су пра цоў нi кi му зея 

ра зам з юны мi гас ця мi ля пi лi тан кi Пе ра мо гi, 

сiм ва лы Бе ла ру сi. Для дзя цей з па чат ко вай 

шко лы ла дзяц ца за ня ткi «Пры вi тан не, му зей», 

ка лi пад час iн тэр ак тыў най эк скур сii з гуль ня мi 

i раз гад ван нем крас вор даў ма лыя да ве два юц-

ца аб тым, для ча го па трэб ны му зеi, якiя яны 

бы ва юць, хто ў iх пра цуе, зна ё мяц ца з му зей-

най куль ту рай, эты ке там.

Кры ху ста рэй шыя дзе цi ўжо мо гуць зра-

зу мець, што та кое вай на, што гэ та тра ге-

дыя i што па доб на га не па вiн на быць. Але 

i iх пад во дзiць да ва ен най гiс то рыi трэ ба 

асця рож на. У му зеi дзе цi на спе цы яль ных 

за ня тках спра бу юць пра вес цi бай ца на вай-

ну: да вед ва юц ца, якая бы ла воп рат ка, якiя 

рэ чы мог узяць з са бой сал дат, як за вя зы-

ваў ся рэ чмя шок, як скруч ваць шы нель.

Iн шыя за ня ткi зна ё мяць з по бы там: як 

у ва ен ныя га ды пi са лi лiс ты, якi быў су хi 

па ёк, чым маг лi быць за ня ты сал да ты, ка лi 

не бы ло ба ёў. У «Ляс ной шко ле» мож на па-

гля дзець, як ву чы лi ся дзе цi ў ва ен ныя га ды. 

У му зеi ёсць экс па зi цыя, пры све ча ная гэ тай 

тэ ме, юныя на вед валь нi кi мо гуць па спра-

ба ваць пi саць пё ра вы мi руч ка мi на ста рых 

шпа ле рах, лi чыць на жа лу дах i шыш ках. 

Па доб ныя му зей ныя за ня ткi пра хо дзяць з 

эфек там па глыб лен ня ў гiс то рыю, у за лах 

ство ра ны ан ту раж, за дзей нi ча ны ста рыя 

прад ме ты.

З мая да ве рас ня тут мо жа пра во дзiц ца 

i се зон ная iн тэр ак тыў ная эк скур сiя «Са ма-

лё ты ля цяць да пар ты за наў», ка лi за ня ткi 

пра хо дзяць не толь кi ў за лах му зея, але i на 

ву лi цы. Дзе цi мо гуць на ву чыц ца скла даць 

сiг наль ныя пар ты зан скiя вог нi шчы, да ве-

дац ца, як пра ца ваў аэ ра дром i якую ро лю 

ады гра ла авiя цыя ў пар ты зан скiм жыц цi. 

Пад час эк скур сii за дзей нi ча ны рэ аль ныя 

экс па на ты, мож на па бы ваць на ват у ка бi не 

са ма лё та.

Пра во дзiць уста но ва i вы яз ныя лек цыi, 

так зва ны му зей у ча ма да не. На прык лад, 

за ня ткi «Сал дац кi трох кут нiк» па зна ё мяць 

з пе ра жы ван ня мi лю дзей у час вай ны, 

з тым, як пра ца ва ла пош та.

Яшчэ ў мi ну лым ву чэб ным го дзе му зей 

рас па чаў ан лайн-уро кi. Пер шы мi та кую 

фор му ра бо ты аца нi лi на стаў нi кi i на ву чэн цы 

ма гi лёў ска га аб лас но га лi цэя № 3. Су пра-

цоў нi кi му зея пад клю ча лi ся да ўро каў гiс то-

рыi, рас пра цоў ва лi за ня ткi, што рас кры ва лi 

тэ мы, якiя дзе цi пра хо дзяць у шко ле, а ў 

кан цы на ву чаль на га го да на ват пры сут нi-

ча лi ан лайн на эк за ме нах стар ша клас нi каў. 

Сё ле та но вая фор ма ра бо ты ака за ла ся ак-

ту аль ная як нi ко лi. Ка ра на вi рус — не пе-

ра шко да для вы ву чэн ня гiс то рыi. Пад час 

ан лайн-су стрэч пад лет кi мо гуць па шы рыць 

свае ве ды, ба чыць му зей ныя экс па на ты, за-

да ваць пы тан нi спе цы я лiс там, да та го ж му-

зей ныя су пра цоў нi кi ста ра юц ца па да браць 

iн фар ма цыю пад слу ха чоў, каб пад лет кi 

з роз ных рэ гi ё наў больш да вед ва лi ся пра 

па дзеi, што ад бы ва лi ся ў iх мяс цi нах, пра 

ге ро яў-зем ля коў, каб больш ба чы лi, кiм i 

чым яны мо гуць га на рыц ца.

На огул, ама та рам гiс то рыi вар та за вi таць 

у му зей не адзiн раз i за мест агляд най эк с-

кур сii вы браць тэ ма тыч ную, каб роз ныя пы-

тан нi, звя за ныя з Вя лi кай Ай чын най вай-

ной, яны маглі вы ву чаць больш глы бо ка. 

Ды i экс па зi цыя ў му зеi па ста ян на мя ня ец-

ца, з'яў ля юц цца но выя экс па на ты, ла дзяц-

ца ча со выя вы стаў кi. I тут заў сё ды бу дуць 

ра ды юным да след чы кам — дзе цям, якiя 

пры хо дзяць сю ды ў по шу ку ад ка заў, цi ка-

вяц ца па дзея мi, да якiх пры чы нi лi ся iх дзя ды 

i пра дзе ды.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

Лiс ты з мi ну ла га, плас ты лi на вы жы ва пiс i пы тан нi на ад да лен цы
ЯК ПА ДА ВАЦЬ ГIС ТО РЫЮ ДЗЕ ЦЯМ?

* * *
Тым ча сам прый шла доб рая вест ка з Ра сон шчы-

ны. Наш чы тач Аляк сандр Ма тош ка да слаў у рэ дак-
цыю вель мi цёп лы лiст.

«Ана то лю Кле шчу ку i Ва ляр' я ну Шклен нi ку вя лi-
кi дзя куй за фо та здым кi ка ва ле раў ор дэ на Сла вы i 
ар ты ку лы. Асоб на — за на ша га — ра сон ска га Паў ла 
Iва на вi ча Ру бi са. Але i да iн шых ге ро яў, якiх ужо ня ма 

на гэ тай зям лi, пра нi ка еш ся глы бо кай удзяч нас цю i 
па ва гай, чы та ю чы, за якiя за слу гi яны атры ма лi ўзна-
га ро ды. Я ўсе пуб лi ка цыi з вя лi кiм за да валь нен нем i 
цi ка вас цю пра чы таў. Гэ та тое, чым жы ве ду ша. Нiз кi 

па клон i вя лi кая ўдзяч насць ге ро ям, аб якiх мы па-
вiн ны пом нiць не толь кi пад час свя т i юбi лей ных дат, 
а заў сё ды. Так i ёсць на Ра сон скай зям лi».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК. Ана то ль КЛЯ ШЧУ К (фо та).

ВА СIЛЬ ВА РАБ' ЁЎ
Ён на ра дзiў ся ў ся ле Кра пiў на Бран скай воб лас цi. 

Скон чыў па чат ко вую шко лу i пай шоў пра ца ваць у мяс-

цо вы кал гас. На ра дзi ме яго i за спе ла вай на. Ад мет на, 

што ў Чыр во ную Ар мiю Ва сiль Iль iч быў ма бi лi за ва ны 

на свой 18-ы дзень на ра джэн ня — 20 жнiў ня 1941 го да. 

Спа чат ку слу жыў у пя хо це, але ў 1942-м быў ад ка ман-

дзi ра ва ны на кур сы ма лод шых ка ман дзi раў iн жы нер на-

тэх нiч ных час цей. На фронт тра пiў у 1943-м. З гэ та га 

ча су i да Пе ра мо гi яго ба я вы шлях быў звя за ны з 369-й 

страл ко вай ды вi зi яй 2-га Бе ла рус ка га фрон ту. А слу-

жыў Ва сiль Iль iч раз вед чы кам. Ён прай шоў праз баi на 

Кур скай ду зе. У кра са вi ку 1944-га яго часць вый шла 

на под сту пы да Ча ву саў.

Вось тут сяр жант Ва раб' ёў i зда быў свой пер шы ор дэн 

Сла вы. У ноч на 22 кра са вi ка блi зу вёс кi Да вi до вi чы ра зам 

з гру пай раз вед чы каў ён не пры кмет на пра нiк у раз мя-

шчэн не гiт ле раў цаў. А на зад яны вяр ну лi ся з каш тоў ным 

«уло вам» — ня мец кiм афi цэ рам, якi пад час до пы ту рас-

ка заў вель мi важ ныя звест кi.

У са ка вi ку 1945-га час цi 2-га Бе ла рус ка га фрон ту 

ста я лi на под сту пах да Дан цы га. Пе рад тым як ава ло-

даць гэ тым апло там на Бал ты цы, вя ла ся ма сi ра ва ная 

раз вед ка па зi цый во ра га. У адзiн з та кiх рэй даў быў 

ад праў ле ны i сяр жант Ва раб' ёў. Яго пад раз дзя лен не 

спра вi ла ся з за да чай на ват лепш, чым мер ка ва ла ся, — 

яны раз гра мi лi ня мец кi гар нi зон у ад ным з не вя лi кiх га-

рад коў. Ва сiль Iль iч пры цэль ным аг нём аса бiс та па ра зiў 

ка ля дзе ся цi гiт ле раў цаў, яшчэ двух за ха пiў у па лон. 

Пры нес ла гэ та яму ор дэн Сла вы II сту пе нi.

Кра са вiк 1945-га го да азна чыў ся за цяж ны мi ба я мi 

на Одэ ры. На пе ра дзе ля жа ла ўжо Гер ма нiя, i нем цы 

аказ ва лi вель мi жорст кi су пра цiў. У ноч на 17 кра са-

вi ка Ва сiль Ва раб' ёў ра зам з гру пай фар сi ра ваў Одэр 

блi зу го ра да Гарц. Чыр во на ар мей цы за ха пi лi плац дарм 

i ўтрым лi ва лi яго не каль кi су так, ад ну за дру гой ад бi ва-

ю чы контр ата кi. На ра хун ку сяр жан та Ва раб' ё ва — знi-

шча ны ўзвод гiт ле раў цаў i два па лон ныя афi цэ ры.

Праў да, поў ным ка ва ле рам ор дэ на Ва сiль Iль iч стаў 

толь кi праз 21 год пас ля вай ны. За ўчы нак пад Ча ву са мi 

ён быў прад стаў ле ны да ор дэ на Сла вы III сту пе нi. Ад нак 

з ней кай пры чы ны ўзна га ро ду свое ча со ва не атры маў. 

Звест кi ж пра яе за ха ва лi ся ў ар хi ве. Там iх i знай шлi ў 

1966 го дзе. Уз на га ро ду ў Дзень Пе ра мо гi яму ўру чыў 

аса бiс та ва ен ком Лу нi нец ка га ра ё на.

Ча му Лу нi нец ка га — мы ж ка за лi, што наш ге рой на ра-

дзiў ся ў Ра сii? Спра ва ў тым, што на сваю ра дзi му пас ля 

дэ ма бi лi за цыi Ва сiль Iль iч не вяр нуў ся, а па ся лiў ся ў Лу нiн-

цы. Ды i вёс кi Кра пiў на ўжо не знай сцi на кар це — яшчэ ў 

1966 го дзе яна ўвай шла ў склад па сёл ка Ал ту хо ва.

Ра бо ту ге рой на ша га апо ве ду знай шоў хут ка — да 

са май пен сii ён зай маў па са ду стар ша га кан дук та ра 

та вар ных цяг нi коў на мяс цо вай чы гу нач най стан цыi. А 

ў воль ны час вёў ак тыў ную гра мад скую ра бо ту. У ся рэ-

дзi не 1970-х га доў ён аса бiс та су стрэў ся з пiсь мен нi кам 

Кан стан цi нам Сi ма на вым, якi ў гэ ты час пра ца ваў над 

сцэ на ры ем для да ку мен таль на га фiль ма «Iшоў сал-

дат».

Ва сiль Ва раб' ёў браў удзел у двух па ра дах Пе ра-

мо гi — 24 чэр ве ня 1945 го да i 9 мая 1985-га. Па мёр 

у 1995 го дзе.
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