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На мяс цо вых мо гіл ках у вёс цы Ба-
ло ча, што ў Пу ха віц кім ра ё не, адзін 
пом нік пры кмет на ад роз ні ва ец ца ад 
ас тат ніх. Не вя лі кі ме ма ры ял на ма гі-
ле сва іх баць коў-пар ты за наў уста на-
віў ма ла лет ні вя зень фа шыз му Ана-
толь Ска чак. А ня даў на тут з'я ві ла-
ся ар хі тэк тур ная кам па зі цыя «Ар ка 
муд рас ці», якая, па за ду ме аў та ра, 
сім ва лі зуе пры мі рэн не ра ней ва ю-
ю чых ба коў. Гэ та не прос та ся мей-
ны пом нік, а да ні на па мя ці ўсім тым, 
ка го так ці інакш за кра ну ла Вя лі кая 
Ай чын ная вай на.

У пар ты зан скім ла ге ры
Пра вай ну Ана толь Ска чак ве дае не па 

чут ках. Хоць яму не бы ло і трох га доў, ка лі 
яна па ча ла ся. Баць ка, Ва сіль Ні кі фа ра віч, 
які быў стар шы нёй сель ска га Са ве та, на 
фронт не тра піў — яго па кі ну лі для ар га-
ні за цыі пар ты зан ска га ру ху. Не ўза ба ве ён 
за хва рэў на за па лен не лёг кіх.

— Ма ма не маг ла яго вы ра та ваць: ле кі 
бы лі ў дэ фі цы це, — ус па мі нае Ана толь Ва-
сіль е віч. — Ад ной чы баць ка па клі каў мя не да 
ся бе і ска заў: «Слу хай ма му!» Мы па ха ва лі 
яго ў лю тым 1942 го да. На мо гіл кі я ехаў на 
тру не. Ка мень, на якім яна ста я ла, праз не-
каль кі дзе ся ці год дзяў за браў да ся бе на ся-
дзі бу. Ця пер ён на гад вае мне пра баць ку.

Ма ці, Лю боў Ся мё наў на, за ста ла ся ад на 
з тра і мі дзець мі. Пар ты за ны па пя рэ дзі лі: гіт-
ле раў цы ве да юць, кім быў гас па дар. Трэ ба 
бы ло ўця каць. За прэг лі ка ро ву ў са ні, за кі ну лі 
ў іх свін ню і зі мо вай ноч чу, у за вею, па да лі ся ў 
лес. Раз мяс ці лі ся ў ла ге ры пры пар ты зан скай 
бры га дзе «По лы мя». Ма ці га та ва ла пар ты за-
нам ежу. Ку ды на род ныя мсці ўцы — ту ды і яны. 
І так амаль два з па ло вай га ды.

— Пад час ад ной з ва ро жых бла кі ро вак 
мы не па спе лі ўця чы, — рас каз вае Ана толь 
Ска чак. — Сха ва лі ся ў зям лян цы. Мне доб ра 
за пом ні ла ся, што з на мі бы лі дзве яў рэй скія 
дзяў чын кі. У зям лян ку зай шлі не мец з па лі ца-
ем. Апош ні ве даў ма му. Пы тае: «Юда?» (маў-
ляў, яў рэі). «Не, — ка жа ма ма, аб ды ма ю чы 
іх. — Гэ та ўсе мае». Па лі цай змаў чаў, нем цы 
па ве ры лі.

Па хлеб — «на каў ба се»
Ка лі ма ці Ана то ля Ска ча ка пас ля вай ны 

атры ма ла «ста лін скі крэ дыт», вы ра шы ла вяр-
тац ца з Мін ска ў род ную вёс ку: жыць у ста лі цы 
ста на ві ла ся ўсё скла да ней. Са бра ла сы ноў, 
вы гна ла ка ро ву — і ў да ро гу. У Мар' і най Гор цы, 
ку ды прый шлі, Лю боў Ся мё наў ну пры зна чы лі 
на чаль ні кам пош ты і ашчад ка сы.

— Сён ня ні хто і не па мя тае, што та кое «ста-
лін скі крэ дыт», — пра цяг вае су раз моў ца. — 
Мы атры ма лі 25 ты сяч руб лёў. Мно га гэ та ці 
ма ла, мяр куй це са мі: за ро бак у ма мы быў 600 
руб лёў. За гэ тыя гро шы, на прык лад, мож на 
бы ло на быць пуд хле ба. Толь кі дзе? У Мін ску 
па тым ча се хлеб пра да ва лі толь кі ў трох мес-
цах: у ра ё не До ма ўра да, ка ля Опер на га тэ ат ра 

і До ма афі цэ раў. Чэр гі вя ліз ныя! Пры е дзеш у 
го рад — і пе рад та бой паў ста юць гэ тыя тры 
бу дын кі. Зда ва ла ся, бы лі толь кі яны і раз ва лі-
ны. Бы вае, на аў то бу се (ха дзі лі не вя лі кія) пра-
е дзеш. Чап ля лі ся за вя роў ку — на зы ва ла ся, 
пра ехаць «на каў ба се».

Зло дзей з Гру шаў кі
«Ста лін скі крэ дыт» вы ра шы лі па тра ціць 

на но вую ха ту. Са мі рых та ва лі лес. Жан чы-
на і пад лет кі. На вы па дак, ка лі яго ўкра дуць, 
дзе ці вы паль ва лі ў тар цах бяр вен ня лі та ры 
«СЛ», што азна ча ла Стат ке віч Лю ба. Гэ та іх 
і вы ра та ва ла.

— Ад ной чы мы прый шлі са шко лы, а ле су 
ня ма, — уз гад вае Ана толь Ва сіль е віч. — Ма-
ма — у плач! Мы пра чэс ва ем усё да Чэр ве ня, 
Асі по віч, Мар' і най Гор кі, Пу ха віч. Дай шлі аж но 
да Мін ска. І знай шлі! Зна ё мыя лі та ры ўба чы лі 
на ад ным з пад вор каў у Гру шаў цы. Ха це лі за-
явіць у мі лі цыю, але па шка да ва лі зло дзея.

Лес пры вез лі на но вае мес ца — у Чыр во ны 
Каст рыч нік, што так са ма на Пу хаў шчы не. Лю-
боў Ся мё наў на ве да ла, што не ўза ба ве вёс ка 
ста не цэнт рам сель са ве та і пош та пе ра е дзе 
сю ды. Ха ту бу да ва лі як раз на су праць бу ду чай 
пош ты. Кож ны дзень, каб тра піць на бу доў лю, 
пе ра адоль ва лі 15 кі ла мет раў.

Ра кі для Яку ба Ко ла са
У Чыр во ны Каст рыч нік пе ра еха лі толь кі ў 

1950 го дзе. У вёс цы шко лы не бы ло. Ха дзі лі ў 
Пу ха ві чы, за дзе сяць кі ла мет раў. Ка лі на ро ва-

ры пад' едуць, зі мой — на лы жах. У воль ны 
час дзе ці ла ві лі ў Ба ла чан цы ры бу. По бач з 
ра кой зна хо дзі ла ся да ча Яку ба Ко ла са.

— Час та пас ля шко лы ла ві лі ра каў і ча-
ка лі, па куль бу дзе ехаць пісь мен нік, каб 
пра даць яму свой улоў, — ус па мі нае дзі ця 
вай ны. — Ма шы на ў Яку ба Ко ла са бы ла 
за меж ная. Еду чы ўздоўж ра кі, спы няў ся. 
Куп ляў у нас ра каў. Гро шы за іх да ваў доб-
рыя. За іх, на прык лад, мож на бы ло ку піць 
8 кі ла гра маў цу ке рак.

Як по вар бом бу зда ваў
У пас ля ва ен ны час дзе ці як маг лі імк ну-

лі ся за ра біць. Зда ва лі яга ды, гры бы, ме та-
ла лом. Ад ной чы ў ле се То лік на тра піў на 
вя лі кую бом бу — кі ла гра маў сто. Ней кім 
чы нам пе ра ку ліў на тач ку і пры цяг нуў у 
вёс ку. Па куль ду маў, коль кі за яе атры мае 
гро шай, су се дзі пад ня лі гвалт. Ма ці, якая 
пры бег ла на шум, вы клі ка ла з Мар' і най 
Гор кі вай скоў цаў. Бом бу абяс шкодж ва лі 
на па лі го не: як рва ну лі, дык ва ўсёй вёс цы 
шы бы трэс лі ся. По тым усе адзін ад на му 
рас каз ва лі, як По вар (дзі ця чая мя нуш ка 
Ана то ля Ска ча ка) бом бу зда ваў.

У двух уні вер сі тэ тах
Скон чыў шы шко лу, хло пец па ехаў па-

сту паць у Ін сты тут ме ха ні за цыі і элект ры-
фі ка цыі сель скай гас па дар кі. Ха цеў быць 
толь кі кі роў цам: за ру лём га за ге не ра тар-
най ма шы ны ся дзеў амаль з са ма га дзя-
цін ства. Але не атры ма ла ся. Па даў да ку-
мен ты ў ле са тэх ніч ны тэх ні кум. Пра ца ваў 

га лоў ным ме ха ні кам сплаў ной кан то ры ў Ві-
цеб ску, як пры зва лі ў вой ска. «Мы як раз з 
та ва ры ша мі на бы лі спар тыў ныя кас цю мы, — 
пра цяг вае Ана толь Ва сіль е віч. — І гэ та, ві-
даць, бы ло на ка на ва на лё сам: на мас коў скім 
вак за ле ад бі ра лі тых, хто доб ра апра ну ты. 
Тра пі лі ў тэх ніч ную ро ту бра ня тан ка вай ака-
дэ міі імя Ста лі на».

У вой ску за ўва жы лі спар тыў ныя здоль нас ці 
Ана то ля Ска ча ка. Зай маў ся ганд бо лам, лы жа-
мі. За спар тыў ныя да сяг нен ні атрым лі ваў за ах-
воч ван ні. Ад ным з іх стаў ад па чы нак. Па ехаў 
на ра дзі му. Па да ро зе да моў за ехаў у Мінск і 
ціш ком па даў да ку мен ты і ў Ін сты тут фіз куль-
ту ры, і ў по лі тэх ніч ны. Па сту піў у абод ва. Так і 
бе гаў ту ды-сю ды: доб ра, што по бач зна хо дзі-
лі ся. Прый шоў час, ка лі трэ ба бы ло вы бі раць. 
«Кі дай бе гат ню», — на стой ва ла ма ці. І кі нуў. 
Су па кой ва ла тое, што юнак ува хо дзіў у збор-
ную па лі тэ ха па ганд бо ле: лю бі май спра вай 
зай мац ца ўсё ж мог. А не ўза ба ве стаў май-
страм спор ту па ганд бо ле і лёг ка ат ле тыч ным 
дзе ся ці бор'і.

На пры ём да Гра мы кі
Не ад но пра цоў нае мес ца змя ніў за сваё 

жыц цё Ана толь Ска чак. Ня ма ла ча су пры свя-
ціў лёг кай вы твор час ці. Яго рас пра цоў кі бы лі 
прад стаў ле ны на між на род най вы ста ве «Абу-
так-69», дзе ён удзель ні чаў ад ВДНГ. Дзя сят кі 
вы на ход ніц тваў, мно гія з якіх ука ра ні лі ў вы-
твор часць, ажыц ця віў пад час пра цы на «Ін тэ-
гра ле». Га лоў ны спе цы я ліст па спе цы яль ных 

па крыц цях сэ ка но міў прад пры ем ству не адзін 
кі ла грам зо ла та.

Каб рас ка заць пра цяж кас ці пе ра да во га 
прад пры ем ства Бе ла ру сі, ён за пі саў ся на ват 
на пры ём да мі ніст ра за меж ных спраў Анд рэя 
Гра мы кі.

— Рас ка заў яму аб тым, на чым мож на сэ-
ка но міць, у тым лі ку на пра цаў ні ках: у су вя зі з 
но вы мі тэх на ло гі я мі «Ін тэ грал» не меў па трэ бы 
ў вя лі кай коль кас ці кад раў, — га во рыць Ана-
толь Ва сіль е віч. — Мі ністр уваж лі ва вы слу хаў і 
па га дзіў ся, што пы тан ні вель мі ак ту аль ныя.

У 1997 го дзе Ана толь Ска чак стаў за слу жа-
ным ра бот ні кам пра мыс ло вас ці БССР. Вя до ма, 
за свае вы на ход ніц твы.

Спра ва го на ру
Сён ня Ана толь Ска чак — на за слу жа ным 

ад па чын ку. Праў да, пен сі я не рам на зваць яго 
скла да на. Ён вя дзе ак тыў ны лад жыц ця.

— У пер шую чар гу, я вы кон ваю мат чын на-
каз, — пры зна ец ца ён. — Пе рад смер цю яна пра-
сі ла мя не за ха ваць ра да вую ся дзі бу і зра біць усё 
маг чы мае, каб уво гу ле больш не бы ло вай ны.

Ся дзі бу за ха ваў. Пры вёз ту ды ка мень, на 
якім ста я ла баць ка ва тру на. Зра біў з яго па-
мят нае мес ца. На ма гі ле баць коў аб улад ка ваў 
не вя лі кі ме ма ры ял. Не па да лёк ар хі тэк тур най 
кам па зі цы яй «Ар ка муд рас ці» ўве ка ве чыў не 
толь кі па мяць род ных, а і ўсіх ах вяр Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. Рас пра ца ваў на груд ны знак 
«Вяз ню на цыз му», які ёсць у мно гіх бе ла ру саў, 
што тра пі лі ў кан цэнт ра цый ныя ла ге ры.

Вя до ма, дру гі мат чын на каз — каб не бы ло 
вай ны — вы ка наць Ана толь Ва сіль е віч адзін не 
ў сі лах. Але ён ве рыць, што мір на зям лі за ле-
жыць ад кож на га з нас. І мае ра цыю.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by
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1770 год — 245 га доў 
та му на ра дзіў ся 

Люд віг ван Бет хо вен, ня мец кі 
кам па зі тар, пі я ніст і ды ры жор, 
прад стаў нік вен скай кла січ най 
шко лы. Ства рыў ге ро і ка-дра ма-
тыч ны тып сім фа ніз му. Аў тар 
«Апа сі я на ты», «Ура чыс тай ім-
шы», шэ ра гу ін стру мен таль ных 
тво раў, са нат, кан цэр таў і мно-
гіх ін шых тво раў.

1903 год — «баць кі авія-
цыі» бра ты Райт 

вы пра ба ва лі ля таль ны апа рат, 
ця жэй шы за па вет ра. У жніў ні 
1896-га аме ры кан скія ве ла сі-
пед ныя ме ха ні кі бра ты Уіл бер і 
Ор віл Райт да ве да лі ся аб гі бе-
лі ня мец ка га вы на ход ні ка Ота 
Лі лі ен та ля, які раз біў ся пад час 
па лё ту на сва ім пла нё ры. Як ні 
дзіў на, але ме на ві та гэ та вест ка 
ўма ца ва ла іх у дум цы ства рыць 
ля таль ны апа рат, за бяс пе ча ны 
ру ха ві ком і сіс тэ май кі ра ван ня. 
Бра ты Райт рас пра ца ва лі сіс тэ-
му га ры зан таль на га кі ра ван ня 

па лё там з да па мо гай хвас та з 
вер ты каль ных пла нак. За тым 
яны за ся ро дзі лі на ма ган ні на 
по шу ку ру ха ві ка. 17 снеж ня 
1903 года на пяс ча най ка се 
Кі ці-Хок на ат лан тыч ным уз-

бя рэж жы ЗША, ка ля мяс тэч ка 
Кіл-Дэ віл-Хіл, бра ты Райт упер-
шы ню па спя хо ва вы пра ба ва лі 
свой ля таль ны апа рат (да гэ-
та га спро бы бы лі ня ўда лы мі). 
Аэ ра план «Фла ер» пад няў у 
па вет ра Ор віл Райт. Ма шы на з 
12-сіль ным бен зі на вым «ру ха ві-
ком» пра тры ма ла ся ў па вет ры 
12 се кун даў, на пра ця гу якіх на 
вы шы ні 2,5-3,5 м пе ра адо ле ла 
ад лег ласць 39 м. У той жа дзень 
бы лі здзейс не ны яшчэ тры па-
лё ты. Пад час апош ня га Уіл бер 
пра ля цеў больш як 250 м за 

59 се кун даў. Сён ня пер шы ля-
таль ны апа рат уста ноў ле ны ў 
Сміт са наў скім ін сты ту це ў Ва-
шынг то не (акру га Ка лум бія).

1924 год — за сна ва на 
Бе ла рус кае дзяр-

жаў нае ўпраў лен не па спра вах 
кі не ма та гра фіі і фа та гра фіі — 
«Бел дзярж кі но». У 1928 годзе 
ў Ле нін гра дзе ство ра на сту дыя 
мас тац кіх філь маў «Са вец кая 
Бе ла русь», якая з 1939 го да 
пра цуе ў Мін ску, з 1946-га на-
зы ва ец ца «Бе ла русь фільм», з 
1997-га — На цы я наль ная кі-
на сту дыя «Бе ла русь фільм». 
Па тра ды цыі ў гэ ты дзень ад-
зна ча ец ца Дзень бе ла рус ка га 
кі но.

Алесь ПІСЬ МЯН КОЎ, па эт:
«Лю біць пры зна ча на 

мне лё сам.
Я не па мру, па куль люб лю.

І крык свой сіп лы, без га ло сы —
Паэ та го лас — не згуб лю».

Ве ка пом наеВе ка пом нае  ��

АР КА МУД РАС ЦІ АНА ТО ЛЯ СКА ЧА КА,
які ў дзяцінстве пра да ваў Яку бу Ко ла су ра каў і сэ ка но міў «Інтэгралу» не адзін кі ла грам зо ла та

В
ЯД РО — звы чай ная ёміс тасць для пе-
ра но су вад ка сці, час та вы сту па ла як 

сак раль ная рэч як у паў ся дзён ным жыц ці, 
так і ў ся мей на-ро да вах аб ра дах і свя тах 
ка лен дар на га цык ла ўсход ніх сла вян.
� Перш за ўсё, гас па ды ня па він на бы-

ла што дзень кла па ціц ца аб чыс ці ні вяд ра 
і ва ды ў ім. Па-дру гое, у на род най свя до-
мас ці да вяд ра бы лі вы пра ца ва ны не ка то-
рыя па ра ды і рэ ка мен да цыі.
� Так, ад ра зу пас ля смер ці ча ла ве ка, з 

вяд ра або вя дзёр, якія бы лі ў ха це, аба вяз-
ко ва ва ду вы лі ва лі, а вяд ро пе ра ва роч ва лі 
да га ры. На шы прод кі бы лі пе ра ка на ны ў 
тым, што ў ад ва рот ным вы пад ку ду ша ня-
бож чы ка «аку нец ца» ў гэ тую ва ду, і яна 
ста не «мёрт вай», г. зн. не зда ро вай, шкод-
най для жы вых.
� Ця жар най жан чы не за ба ра ня ла ся 

сту паць на тое мес ца, дзе ста я ла вяд ро 
з ва дой, ка лі мы лі пад ло гу. Ёй так са ма 
за ба ра ня лі ха дзіць па ва ду ў ка ло дзеж — 
пра лі тая ва да (у час, ка лі ва ду пе ра лі ва лі 

з ка ло дзеж на га вяд ра ў сваё) маг ла пры-
вес ці да та го, што дзі ця ў час карм лен-
ня бу дзе па ста ян на «ад лі ваць» ма ла ко; а 
не асця рож ны по зірк ця жар най жан чы ны 
ў ка ло дзеж мог пры вес ці да на ра джэн ня 
сля по га дзі ця ці.
� На вя сел лі, у той мо мант, ка лі кар-

тэж вы яз джаў з два ра ня вес ты, каб ехаць 
да хра ма вян чац ца, вы кон ваў ся аб рад 
«змыць ка лё сы», г. зн. пад ка лё сы лі лі 
ад но-два вяд ры кры ніч най ва ды, каб да ро-
га да вян ца бы ла лёг кая і чыс тая, як ва да 
ў мяс цо вай кры ні цы.
� Пас ля пер шай шлюб най но чы ня-

вес та, якая бы ла да за муж жа цнат лі вай, 
перш-на перш іш ла па ва ду да мяс цо ва га 
ка ло дзе жа, пры но сі ла вяд ро і аку рат на 
ста ві ла на стол, каб не пра ліць ні кро пель-
кі. Гос ці, якія ся дзе лі за вя сель ным ста лом, 
на зы ва лі гэ тую ва ду «ві ном» і пра сі лі ня-
вес ту на ліць яшчэ, пры га вор ва ю чы, якая 
ня вест ка бу дзе ўда лая ды спрыт ная.
� Пус тое вяд ро заў сё ды прад каз ва ла 

«пус тэ чу», г. зн. ня ўда чу ў спра вах. Та му 
паў сюд на бы ла вя до ма пры кме та: ка лі су-
стрэ неш на сва ім шля ху жан чы ну з пус тым 
вяд ром, уда чы не бу дзе. Та му лю дзі, вы-
ха ва ныя ў тра ды цы ях на род най куль ту ры, 
каб не на шко дзіць тым, хто ідзе на су страч, 
заў сё ды імк ну лі ся іх пра пус ціць (па ча каць) 
ці кла лі што-не будзь у пус тое вяд ро.
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