
23 студзеня 2016 г.10

ДОМ, 
У ЯКІМ ЖЫ ВЕ 
ДУХ ТВОР ЧАС ЦІ

— Мі хась Кан стан ці на віч, а што 
для Вас у гэ тым му зеі са мае да-
ра гое?

— Баць каў ка бі нет! Тут усё за ха-
ва ла ся так, як бы ло пры ім. Тая ж ка-
на па, тыя ж крэс лы, той жа пісь мо вы 
стол, на якім ста іць звы чай ная чар-
ніль ні ца з чор ны мі чар ні ла мі (Ко лас 
лю біў пі саць толь кі та кі мі), прос тая 
руч ка з пя ром (аба вяз ко ва!) № 86. 
Тут жа ля жаць па пкі з ру ка пі са мі, 
шмат лі кія блак но ты, за піс ныя кніж-
кі. Пры бо ку — ста рэнь кі, па цёр ты 
парт фель.

На вед валь ні кі звы чай на здзіў ля-
юц ца: ня ўжо зна ка мі ты пісь мен нік не 
меў маг чы мас ці ку піць са бе но вы? 
Мог, ка неш не. Але ён быў ча ла ве кам 
ашчад ным, ся лян скай за квас кі, і ліш-
ня га руб ля без піль най па трэ бы не 
тра ціў. На ват нам, яго сы нам, прос та 
так гро шай не да ваў. Мы па він ны 
бы лі аба вяз ко ва ска заць на што іх 
па тра цім.

А з дру го га бо ку, Ко лас ад гу каўся 
на прось бы дзя сят каў, со цень не зна-
ё мых лю дзей, якія пі са лі яму з роз ных 
кут коў рэс пуб лі кі. І ка лі ад чу ваў, што 
ў ча ла ве ка са праў ды піль ная па трэ-
ба — ска жам, зга рэ ла ха та, па дох ла 
ска ці на, ня ма чым за пла ціць па да-
ткі — па сы лаў гра шо выя пе ра во ды 
на да во лі знач ныя су мы. У ка бі не це 
ста іць са ла мя ная шка тул ка, у якую 
баць ка склад ваў цэт лі кі ад гэ тых пе-
ра во даў. Не ўсе яны, вя до ма, за ха-
ва лі ся, але на ват тое, што са бра на, 
ураж вае агуль най ліч бай — не дзе за 
сто ты сяч руб лёў.

Па ма гаў Ко лас і сва ім ка ле гам. У 
час вай ны, ка лі мы жы лі ў Таш кен-
це, прый шло пісь мо з Ал ма-Аты ад 
Ян кі Маў ра — ра бо ты ня ма, пен сіі 

не атрым лі вае, ня ма чым за пла ціць 
за на ву чан не ў шко ле дач кі На та шы. 
Баць ка ад ра зу ж па слаў яму дзвес-
це руб лёў.

Яшчэ ра ней, у двац ца тыя га ды, 
нех та рас ка заў Ко ла су, што ёсць ма-
ла ды, та ле на ві ты скульп тар, яко му 
з-за без гра шоўя вель мі цяж ка ву-
чыц ца. Баць ка па зна ё міў ся з хлоп-
цам, па ве рыў у яго ны та лент і ўсе 
га ды, па куль той ву чыў ся, вы плач ваў 
яму, як ён жар та ваў, «пэн сію» са сва-
ёй кі шэ ні. Ця пер імя гэ та га скульп та-
ра шы ро ка вя до ма — За ір Азгур.

Ці та кі па ка заль ны факт. Ня гле-
дзя чы на скла да нае ма тэ ры яль нае 
ста но ві шча ў двац ца тыя га ды, увесь 
га на рар за паэ му «Сы мон-му зы ка» 
баць ка пе ра даў ад на му з дзі ця чых 
да моў. Не ўсе з бліз кіх пра віль-
на зра зу ме лі гэ ты гу ман ны жэст. 
У баць кі ад нак бы ла свая ра цыя. 
Па коль кі паэ ма пры све ча на бе ла-
рус кай мо ла дзі, то ён лі чыў сва ім 
свя тым аба вяз кам аказ ваць ёй не 
толь кі ду хоў ную, ма раль ную, але і 
ма тэ ры яль ную пад трым ку.

— А гэ тыя дзве ры з ка бі не та 
ку ды вя дуць?

— У спаль ню. Баць ка лю біў тут, 
на том ле ны за ста лом, на якую га-
дзін ку пры лег чы, ад па чыць. Тут жа 
ля жаў ён і ка лі хва рэў. А мы па ды-
ма лі ся сю ды, ад вед ва лі яго, і гэ та 
бы лі да ра гія для нас хві лі ны, бо ў 
звы чай ныя дні ў баць кі бра ка ва ла 
ча су на ват па га ва рыць з на мі — ён 
вель мі шмат пра ца ваў.

— У спаль ні так са ма ні чо га не 
пе ра раб ля лі?

— Не, усё як бы ло пры баць ку.
— А дзе ж скры пач ка, якая ві се-

ла на ды ван ку ка ля лож ка?
— Дык то ж бы ло яшчэ ў ста рым, 

да ва ен ным до ме, які зга рэў.
— А скрып ка?
— І скрып ка зга рэ ла.
— А тая, што мы ба чы лі на пер-

шым па вер се?
— То скрып ка Ян кі Маў ра. Яна 

кры ху боль шая і гук у ёй рэз ка ва ты, 

а ў баць ка вай быў цу доў ны! Сваю 
скрып ку баць ка лю біў, іг раў, праў да, 
не час та, але ах вот на.

— Ня ўжо гэ та ўмен не за ста ло ся 
з се мі на рыі?

— Так, з се мі на рыі. Там на ву ча лі 
ўся му да стат ко ва сур' ёз на. Акра мя 
та го ў баць кі з дзя цін ства бы ла лю-
боў да му зы кі, доб ры му зыкаль ны 
слых, та му гэ тая на ву ка яму да ла ся 
лёг ка. Праў да, ска заць, што ён быў 
ад мыс ло вым скры па чом, не ма гу, 
але прос тыя, не муд ра ге ліс тыя ме-
ло дыі вы кон ваў доб ра.

— На пэў на, гос ці не раз пра сі лі 
баць ку сыг раць ім што-не будзь...

— Пра сіць, мо жа, і пра сі лі, але 
ён пры чу жых лю дзях гэ та га не ра-
біў. Ва ўся кім ра зе, я не па мя таю. 
Больш іг раў для ся бе, а ка лі вы па даў 
ад па вед ны на строй, то і для нас, ся-
мей ні каў.

— Мі хась Кан стан ці на віч, а гэ та 
ўсё бы ло яшчэ ў тым, ста рым до-
ме ці ўжо ў но вым?

— У тым, у тым... Ён ста яў на 
Вай ско вым за вул ку, ка ля пар ка імя 
Гор ка га. Дом быў драў ля ны, двух па-
вяр хо вы. Мес ца ха па ла ўсім. Жы лі 
друж на, ні ко лі ні я кіх не па ра зу мен няў 
не бы ло.

Пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі Ко-
ла су вы дзе лі лі но вы дом, вось тут, 
ка ля Ака дэ міі на вук. Дом быў так са-
ма драў ля ны, двух па вяр хо вы. Праў-
да, не вя лі кі. Са мы вялікі па кой меў 
квад ра таў два нац цаць. Дру гі , па ра-
лель ны, та кі ж са мы, але ву зей шы. 
Трэ ці па кой яшчэ мен шы, за тое са мы 
цёп лы. Ну і ма лень кая ку хань ка... 
Дзі ву мож на да цца, як мы тут усе 
мес ці лі ся.

З пе ра ез дам баць кі ў Мінск па ча-
ло ся асва ен не і доб ра ўпа рад ка ван не 
тэ ры то рыі ва кол ха ты. Па са дзі лі бя-
роз ку і ча ты ры дуб кі, не каль кі пла до-
вых дрэў цаў, дэ ка ра тыў ных кус тоў. 
Ка ля ха ты зра бі лі не вя ліч кі за гон, і 
баць ка па се яў жы та, не каль кі га доў 
за пар пра во дзіў тут свае до сле ды . Я 
не вя лі кі знаў ца сель скай гас па дар кі, 

але ве даю, што пра вы ні кі гэ тых до-
сле даў пі са ла на ват са юз ная прэ са. 
Шка да, што да шы ро кай прак ты кі 
спра ва так і не дай шла.

— А ка лі ж быў па бу да ва ны 
вось гэ ты, му ра ва ны дом, які ўлас-
на і стаў му зе ем?

— Знач на паз ней. На блі жа лі ся 
ся мі дзя ся тыя ўгод кі паэ та, і ўрад 
рэс пуб лі кі пры няў па ста но ву па бу-
да ваць яму но вы, пры стой ны дом. 
Пра ект гэ та га до ма зра біў вя до мы 
ар хі тэк тар За бор скі, а яго рэа лі за-
цыю да ру чы лі пра фе сі я наль ным бу-
даў ні кам. Ста рую ж драў ля ную ха ту 
знес лі.

Ка неш не, усе мы вель мі ра да ва лі-
ся но ва му жыл лю — пры ба ві ла ся не 
толь кі пра сто ру, але і зруч нас цяў. Па 
но вай двух мар ша вай лес ві цы баць-
ку бы ло па ды мац ца знач на ляг чэй. 
Больш утуль ным, пра стор ным стаў 
ка бі нет. Ко лас, акры ле ны гэ тым кло-
па там дзяр жа вы, меў вя лі кія твор чыя 
пла ны. На жаль, жыць яму за ста ва-
ла ся ня доў га...

Пас ля смер ці паэ та паў ста ла пы-
тан не аб ства рэн ні му зея. Бы ло два 
мер ка ван ні: пер шае — па бу да ваць 
для му зея спе цы яль нае па мяш кан-
не, дзе бы лі б ство ра ны ўсе не аб ход-
ныя ўмо вы; і дру гое — па кі нуць усё 
як ёсць, на даў шы му зею ста тус ме-
ма ры яль на га. Пе ра маг ло, як ба чы це, 
дру гое мер ка ван не. І мо жа, яно да 
леп ша га. Усё ж та кі гэ та дом Ко ла са, 
тут ня бач на ві тае яго воб раз, жы ве 
дух вы со кай паэ зіі, дух твор час ці.

ПА ЭТ 
ПА ВІ НЕН МЕЦЬ 
СПАГАДЛІВАЕ 
СЭР ЦА

— Да вай це кры ху па га во рым 
не па срэд на пра твор часць Ко ла-
са. Які з яго тво раў са мы знач ны і 
са мы да ра гі для Вас?

— Ве да е це, на конт знач нас ці 
мне ад ка заць цяж ка ва та. Я ж тэх-
нік. Фі ла ла гіч най аду ка цыі не маю. 
І мне ця жэй асэн соў ваць усё ба гац-
це ко ла са вых тво раў. А вось твор, 
да яко га я най больш пры хіль ны, які 
най лепш кла дзец ца на ду шу, — дык 
гэ та, без умоў на, «Сы мон-му зы ка».

Праў да, у ма ла дыя га ды ў мя не 
быў кры ху ін шы по гляд — я больш 
за хап ляў ся «Но вай зям лёй». Ча му? 
Та му што ў гэ тай паэ ме шмат бліз-
кіх, зна ё мых мне лю дзей. Дзе ян не 
ад бы ва ец ца ў род ных над нё ман скіх 
мяс ці нах. І ўсё гэ та апі са на яр ка, 
ма ляў ні ча, з доб рым на род ным гу-

ма рам. Да рэ чы, ме на ві та раз дзе лы, 
на сы ча ныя гу ма рам, гар ну лі да ся бе 
больш за ўсё. Паз ней — фі ла соф скія 
роз ду мы аб зям лі і да ро гах, жыц ці і 
смер ці.

Трэ ба ска заць, што не звы чай-
ная па пу ляр насць «Но вай зям лі» 
ся род чы та чоў ста ла ся для са мо га 
аў та ра пэў най не спа дзя ва нас цю. З 
баць ка вых пісь маў вы ні кае, што ён 
спяр ша не да аца ніў зна чэн ня сва ёй 
паэ мы. Яму зда ва ла ся, што ён прос-
та рас ка заў пра га рот ны лёс ад ной 
сям'і. Ака за ла ся, што гэт кі ж лёс 
на пат каў мно гія бе ла рус кія сем'і, 
што па чуц ці і дум кі ге ро яў паэ мы 
бліз кія ты ся чам і ты ся чам чы та чоў. 
Гэ та ста ла свое асаб лі вай эн цык ла-
пе ды яй ся лян ска га жыц ця на мя жы 
ста год дзяў. І кож на га, хто вый шаў 
з вяс ко ва га ася род ку, твор не мог 
не за ча роў ваць сва ёй праў дзі вас цю, 
да ступ нас цю, паэ ты за цы яй жыц ця 
прос та га ча ла ве ка, ча ла ве ка-пра-
цаў ні ка.

І ўсё ж, як мне зда ец ца, і для са-
мо га Ко ла са са мым да ра гім, са мым 
за па вет ным тво рам бы ла паэ ма 
«Сы мон-му зы ка».

— А Вы пры жыц ці баць кі ўсё 
чы та лі, што ён пі саў, вы да ваў?

— Не, не ўсё. Бы лі ж ней кія свае 
не ад клад ныя кло па ты. А пас ля, ка лі 
га ва рыць шчы ра, не бы ло яшчэ глы-
бо ка га ра зу мен ня знач нас ці, кла січ-
нас ці ство ра на га Ко ла сам. Для мя не 
ён най перш за ста ваў ся баць кам. Гэ-
та ўжо паз ней, пе ра чыт ва ю чы і тую 
ж «Но вую зям лю», і та го ж «Сы мо на-
му зы ку», я спаз наў са праўд ны смак 
ад фі ла соф скіх раз дзе лаў па эм, ад 
шмат лі кіх ад ступ лен няў аў та ра, у 
якіх за кра на юц ца ак ту аль ныя праб-
ле мы су час нас ці, глы бін ныя пы тан ні 
ча ла ве ча га жыц ця на огул.

— Мі хась Кан стан ці на віч, а са мі 
Вы час та звяр та е це ся да тво раў 
Ко ла са?

— Ну, не ска жу, каб ужо вель мі 
час та, але і ня рэд ка. Звы чай на, ка лі 
ўзні кае ней кая па трэ ба. Пры чым та-
кая па трэ ба ў апош нія га ды ўзні кае 
знач на час цей, чым ра ней. Ве да е це, 
у юнац кія га ды з баць ка вых тво раў 
я быў за ча ра ва ны зу сім не паэ ма-
мі, а яго ны мі па лес кі мі апо вес ця мі. 
Па воль нае і бяс хіт рас нае раз віц цё 
па дзей, цу доў ная мо ва, не звы чай ная 
цеп лы ня і сму так ма ла до га на стаў-
ні ка ў да чы нен ні да сва ёй ка ха най 
пры му ша лі па-са праўд на му пе ра жы-
ваць ра зам з ім.

Чы та ю чы гэ тыя апо вес ці, я та ды 
на ват не зда гад ваў ся, што за іх пер-
са на жа мі ста яць рэ аль ныя асо бы. І 
быў вель мі здзіў ле ны, ка лі не ўза ба-
ве пас ля вай ны прый шоў ліст ад Габ-
рынь кі з-пад Пін ска. Яна пі са ла кры-
ху пра ся бе і пра тое, што сяст ра яе 

Мі хась МІЦ КЕ ВІЧ:

«ШЧАС ЦЕ — 
КА ЛІ ЗДЗЯЙС НЯ ЮЦ ЦА МА РЫ...»

Коль кі га доў та му я су стрэў су пра цоў ні ка Ко ла саў-
ска га му зея Іва на Кур бе ку. Ён тры маў у ру ках «Ан та ло-
гію бе ла рус кай эпі гра мы», па ка заў шы кні гу, па ра іў мне 
аба вяз ко ва яе на быць.

— Там вы дат ныя эпі гра мы Мі ха ся Міц ке ві ча! — го ра ча 
да во дзіў ён. — Та ле на ві та, дас ціп на. Аба вяз ко ва па чы тай!

Пра чы таў шы, пе ра ка наў ся: у эма цы я наль най ацэн цы 
Кур бе кі не бы ло ні кроп лі пе ра боль шан ня. Са праў ды, эпі-
гра мы Мі ха ся Міц ке ві ча, ма лод ша га сы на Яку ба Ко ла са, 
вы лу ча лі ся на ват ся род тво раў паэ таў-пра фе сі я на лаў. А 
між тым іх аў тар — не пісь мен нік і прад мет яго пра фе-
сій на га ін та рэ су зу сім не лі та ра ту ра. Мі хась Кан стан ці-
на віч — тэх нар, док тар тэх ніч ных на вук. Лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі Бе ла ру сі за рас пра цоў кі ў га лі не тэх на ло гіі 
і аб ста ля ван ня для элект ра эра зій най апра цоў кі ме та лаў. 
Аў тар больш чым двац ца ці вы на ход ніц тваў. А яшчэ ён — 
май стар спор ту СССР па стэн да вай страль бе. А яшчэ — 
стар шы ня та ва рыст ва друж бы «Бе ла русь — Ір лан дыя». 
А яшчэ — га на ро вы гра ма дзя нін Мар' і най Гор кі...

Але не бу ду пе ра ліч ваць усё, чым за ня ты і сён ня, у 
свае ша ноў ныя га ды, гэ ты ня стом ны, ня ўрымс лі вы ча ла-
век. Ад но ска жу: воль на га ча су ў яго не мно га.

Пас ля зна ём ства за воч на га не ўза ба ве ад бы ло ся і 
не па срэд нае зна ём ства з Мі ха сём Кан стан ці на ві чам. 
Вось ужо са праў ды: ка лі не ча га вель мі хо чаш, яно аба-
вяз ко ва збу дзец ца. Быц цам па чуў шы мае дум кі-ма ры, 
па зва ніў Мі ко ла Мят ліц кі, та га час ны га лоў ны рэ дак тар 
ча со пі са «По лы мя», і за пы таў ся, ці не ха цеў бы я па ехаць 
на Пу ха віч чы ну ра зам з сы нам Яку ба Ко ла са. Ка неш не 
ж, ха цеў бы! Хоць за раз.

І вось га ра чым жні вень скім днём мы вы бра лі ся ў ванд-
роў ку па тых мяс ці нах, дзе ў да ва ен ныя га ды ле та ва ла 
сям'я Ко ла са, дзе прай шло ма лен ства і па ча так юнац тва 
Мі ха ся Кан стан ці на ві ча. Ужо са мі наз вы ту тэй шых мяс цін 
гу чаць ча роў на-за гад ка ва, паэ тыч на — Таль ка, За гі-
бель ка, Пад бя рэж жа, Вус це, Бе ра зян ка, Ба ла чан ка...

Вя до ма, мно гае тут за мі ну лыя дзе ся ці год дзі не па зна-
валь на змя ні ла ся. Дзе бы ло по ле — вы рас гон кі, гус ты 
са сон нік. На мес цы ко ліш ня га пля жа з бя лют кім пя соч-
кам — у по яс дзі кая, даў но не ко ша ная тра ва. Па ра дзе ла 
на стро мым бе ра зе Свіс ла чы ду бо вая гра да. Ня ма і са мой 
вёс кі Бе ра зян ка, якая так па да ба ла ся Ко ла су і ў якой ён збі-
раў ся на ват бу да ваць сваё ле ці шча. Вёс ку ў га ды вай ны за 
су вязь з пар ты за на мі фа шысц кія кар ні кі зні шчы лі да тла.

Змя ні ла ся мно гае, ад нак Мі хась Кан стан ці на віч на 
дзі ва лёг ка ары ен ту ец ца на мяс цо вас ці. Па каз вае мес-
ца, дзе ста яў ху тар Анд рэя Асі еў ска га, у яко га Ко лас 
ле та ваў не каль кі га доў за пар, бес па мыл ко ва зна хо-
дзіць зна ка мі ты вус цян скі груд, на якім ко лісь лю бі ла 
збі раць бе лыя гваз дзі кі Ма рыя Дзміт ры еў на. А пас ля 
ледзь пры кмет наю сцеж каю праз амаль не пра лаз ны 
гу шчар кі ру ем ся ту ды, дзе мел ка вод ная Ба ла чан ка 
ўпа дае ў шы ро кую і быст рую Свіс лач. Пры га жосць — 
ва чэй не ад вес ці!

— А мо жа це са бе ўя віць, — уз ру ша на ка жа Мі хась 
Кан стан ці на віч, — як тут бы ло хо ра ша ў тыя га ды. Мес ца 
не толь кі ма ляў ні чае, але і рыб нае. Сю ды з ву да мі ня рэд-
ка за віт ваў Ко лас, амаль што дня пры бя гаў я з сяб ра мі.

На хві лі ну по зірк Мі ха ся Кан стан ці на ві ча за дум лі ва 
ту ма ніц ца — ён ні бы ўзі ра ец ца скрозь га ды ў сваю да-
лё кую па мяць. Але толь кі на хві лі ну, бо ўжо ў на ступ ны 
мо мант Мі хась Кан стан ці на віч пра па ноў вае нам за ві таць 
яшчэ ў вёс ку Ба ла чан ка, дзе пас ля вай ны коль кі ле таў 
Ко лас спы няў ся ў ха це стар шы ні мяс цо ва га кал га са 
Кан стан ці на Дзят кі...

Дзі вім ся ня стом нас ці, ру ха вай энер гіі гэ та га не ма ла-
до га ўжо ча ла ве ка. Ён ні бы та за быў пра свае хво рыя но-
гі, пра сваё кво лае сэр ца — ту пае і ту пае, без пе рад ыху, 
без су пын ку. Гэ тая зям ля, што вяр тае яго да вы то каў, 
зда ец ца дае яму і сі лы, і ба дзё расць, і на тхнен не. Мі хась 
Кан стан ці на віч увесь час ус па мі нае ці ка выя эпі зо ды з 
та го даў ня га ле та ван ня, па цеш ныя зда рэн ні, кра наль ныя 
дэ та лі... Зайз дрос ная па мяць! У свае ша ноў ныя га ды 
ён без уся ля ка га на ма ган ня пры гад вае дзя сят кі роз ных 
да таў, на зваў, проз ві шчаў.

Яб лы ка ад яб лы ні да лё ка не па дае. Гэ тая на род ная 
пры маў ка ў са мым яе леп шым сэн се між во лі пры гад ва-
ец ца, ка лі гля дзім на Мі ха ся Кан стан ці на ві ча. Як жа ён 
па доб ны на свай го баць ку! Гэт кая ж ду жая, кар жа ка ва-
тая по стаць, вы со кі сак ра таў скі лоб, удум лі выя, ня рэд ка 
з га рэз лі вы мі іск рын ка мі во чы. Па доб ны не толь кі воб лі-
кам, але і ха рак та рам — та кі ж, як і Ко лас, спа кой ны, па-
ся лян ску раз важ лі вы, муд ры і сціп лы, доб ра зыч лі вы.

І за ха це ла ся да знац ца пра гэ та га ці ка ва га, та ле на-
ві та га ча ла ве ка кры ху шы рэй, па га ва рыць з ім сам-на-
сам, ня спеш лі ва і, ужо як доб ра зна ё мыя, ад кры та і 
да вер лі ва.

Су стрэ лі ся мы ў Ко ла саў скім му зеі.
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