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Яд ві ся жы ве ў Поль шчы, за му жам за 
афі цэ рам. Зна чыць, і іх баць ка, пан 
пад лоў чы, так са ма рэ аль ная асо ба? 
Ка му ж та ды на ле жыць яго ма на лог, 
які так моц на ўра зіў мя не — ма на-
лог аб на шых прод ках-літ ві нах, яму 
ці аў та ру? У той гіс то рыі, якую мы 
вы ву ча лі ў шко ле, ні сло ва аб гэ тым 
не бы ло. Толь кі знач на паз ней, вы-
ву ча ю чы кар ту Бе ла ру сі, я за ўва жыў 
мност ва вё сак з наз ва мі, утво ра ны-
мі ад сло ва Літ ва: Літ він ка, Літ вя ны, 
Літ ві чы...

Не су мнен на, Ко лас пі саў з на-
сталь гі яй у сэр цы аб сва іх ма ла дых 
га дах, аб пе ра жы ван нях пер ша га ка-
хан ня. Паз ней, у ва ен ныя га ды, гэ-
тую апо весць да вя ло ся пе ра чы таць 
і яму. І ён ад зна чыў: чы таў да поз няй 
но чы як дзён нік сва ёй ма ла до сці.

Ён вы нош ваў дум ку на пі саць 
яшчэ пра свае юнац кія га ды се мі-
нар скіх ча соў, на ша ніў ска га пе ры я-
ду. Гэ та бы ло б свое асаб лі вае мас-
тац кае да сле да ван не ру ху ма ла дых 
лю дзей да на ву кі, да лі та ра ту ры, да 
но ва га жыц ця. На жаль, рэа лі за ваць 
гэ тую за ду му баць ку ўжо не ха пі ла 
ча су...

— Я не дзе чы таў, што Пят ро 
Глеб ка, рых ту ю чы да дру ку пер шы 
збор тво раў Ко ла са, шчы ра здзіў-
ляў ся, як мно га той на пі саў. Ад нак 
не мен шае здзіў лен не вы клі кае, як 
мно га і ак тыў на зай маў ся ён пры 
гэ тым роз на ба ко вай гра мад скай 
дзей нас цю. Ска жы це, ка лі лас ка, 
да гэ та га яго вы му ша лі аб ста ві-
ны ці гэ та бы ло шчы рае ўлас нае 
жа дан не?

— І тое, і дру гое... У ад ным з пісь-
маў баць ка зга джаў ся, што пра ца-
ваў ён са праў ды мно га і што заў сё ды 
ад гу ка ўся на кож ную больш-менш 
знач ную па дзею ў гра мад скім жыц ці і 
ў аса біс тым. Бы лі, ка неш не ж, ся род 
гэ тых «вод гу каў» і дзя жур ныя, аба-
вяз ко выя, якія ра зам з тым па тра ба-
ва лі ня ма ла ча су. Але час цей за ўсё 
Ко лас браў ся за пя ро аль бо сту каў ся 
ў вы со кія ка бі не ты, каб да біц ца вы-
ра шэн ня якой-не будзь піль най і важ-
най праб ле мы, якая яго хва ля ва ла.

Пры хо дзі ла ся пры маць удзел у 
пле ну мах і з'ез дах кам пар тыі Бе ла-
ру сі. А ін шы раз і вост ра вы сту паць. 
На ХХІІ з'ез дзе КПБ Ко лас уз ні мае 
пы тан не аб ачыст цы па лёў ад ка-
мен ня. Спа сы ла ю чы ся на ма тэ ры я-
лы ака дэ міч на га ін сты ту та геа ло гіі, 
ён пе ра ка наў ча па каз вае, што зям ля 
ў шэ ра гу ра ё наў не да пу шчаль на за-
сме ча на мност вам ва лу ноў і ка мен-
ня і што гэ та над звы чай не га тыў на 
ўплы вае на стан зем ля роб ства. А 
са мае абу раль нае, за зна чае па эт, 
што для бу даў ні чых па трэб ка мен не 
за во зяць з Укра і ны — ты ся чы ку ба-
мет раў.

І са мо са бой зра зу ме ла: сэр ца 
Ко ла са поў ні ла ся па ста ян ным кло-
па там аб раз віц ці род най лі та ра ту ры. 
Вы сту па ю чы во сен ню 1954 го да на 
трэ цім з'ез дзе пісь мен ні каў Бе ла ру сі, 
ён з вя лі кай за кла по ча нас цю га во-
рыць аб тым, што ў на шай лі та ра-
ту ры ня ма тво раў, у якіх бы ла б ад-
люст ра ва на ве ліч па дзей апош ніх га-
доў. І гэ та, на яго дум ку, кеп ска. Па эт 
па ві нен мець спагадлівае сэр ца, каб 
ад гу ка цца на ўсе пра явы і па дзеі ў 
жыц ці, якія хва лю юць лю дзей.

Кло па там пра лі та ра ту ру, пра род-
нае сло ва Ко лас жыў да апош ня га. 
Пра гэ та яск ра ва свед чыць яго нае 
пісь мо аб ста не бе ла рус кай мо вы, 
якое ён спра ба ваў пе ра даць у апош-
ні дзень свай го жыц ця ў ЦК КПБ. Гэ ты 
ліст ён ха цеў пе ра даць не па срэд на 
пер ша му сак ра та ру — К.Т. Ма зу ра ву. 
Але той быў у ад' ез дзе. Не ўда ло ся 
тра піць і да дру го га сак ра та ра Ц.С. 
Гар бу но ва. Толь кі праз не каль кі дзён, 
ужо пас ля па ха ван ня баць кі, па зва ні лі 
Да ні лу, май му ста рэй ша му бра ту, і 
па пра сі лі да слаць ліст у ЦК. Да ні ла 
зняў ко пію і за нёс ліст не па срэд на 
Гар бу но ву. У ім за на та ва ны га лоў ны 
кло пат уся го жыц ця паэ та — кло пат 
аб род най мо ве, аб па шы рэн ні сфе-
ры яе ўжы ван ня. Гэ та — апош няе 
сло ва на род на га паэ та, якое мож на 
раз гля даць як за па вет. Яно, на вя лі-
кі жаль, у мно гім і ця пер за ста ец ца 
ак ту аль ным, та му я, рых ту ю чы свае 
ўспа мі ны, па лі чыў не аб ход ным пры-
вес ці ўвесь тэкст пісь ма.

— Не ма гу не за пы тац ца у Вас 
вось пра што. Ку па ла і Ко лас... Два 
на род ныя пес ня ры, два на цы я-
наль ныя ге ніі. І, на пэў на ж, па між 
імі іш ло свое асаб лі вае твор чае 
спа бор ніц тва. На пэў на, яны до-
сыць раў ні ва са чы лі за твор час цю 
адзін ад на го. Ці не пе ра шка джа ла 
гэ та іх нім уза е ма ад но сі нам?

— На коль кі я ма гу мер ка ваць з 
аса біс тых ура жан няў, не пе ра шка-

джа ла. Лі чу, што ў Ко ла са і Ку па лы 
ад но сі ны бы лі не прос та та ва рыс-
кія, а са мыя што ні ёсць сяб роў скія. 
Ха ця не ска жу, што ў гэ тых ад но сі-
нах бы ло ўсё прос та. Трэ ба ўліч ваць 
на ту ру ад на го і дру го га. Ко лас быў 
аб са лют на бяс хіт рас ны і над звы чай 
чэс ны ча ла век. І та му ні я кіх пад во-
хаў ні ко му не мог зра біць. Для яго 
Іван Да мі ні ка віч быў да ра гі сяб ра, 
па плеч нік. Ку па ла ж быў тро хі ін шым 
ча ла ве кам. Ён меў шы рэй шую аду-
ка цыю. Вы лу чаў ся сва ёй шля хет нас-
цю, пад крэс ле най ін тэ лі гент нас цю.

На ту раль на, што па між дзвю ма 
та кі мі роз ны мі на ту ра мі зда ра лі ся і 
не па ра зу мен ні. На шчас це, яны ні-
ко лі не ме лі прын цы по ва га ха рак-
та ру.

Пер шая су стрэ ча Ко ла са і Ку па-
лы ад бы ла ся ўлет ку 1912 го да, у 
Смоль ні. Ку па ла пры ехаў цяг ні ком 
і з чы гу нач най стан цыі ў Смоль ню 
прый шоў пе хам. Баць ка быў вель-
мі ра ды да ра го му гос цю. Двум, ужо 
вя до мым паэ там, бы ло пра што па-
га ва рыць.

На ступ ным ра зам яны ўба чы лі ся 
ня ско ра. Пры чы най та му бы лі па дзеі 
Пер шай су свет най вай ны, Каст рыч-
ніц кай рэ ва лю цыі, вы му ша нае зна-
хо джан не Ко ла са на Кур шчы не. І 
толь кі пас ля пе ра ез ду на шай сям'і ў 
1921 го дзе ў Мінск даў нія сяб ры зноў 
ста лі су стра кац ца. Доб ра па мя таю, 
што ўвес ну 1931 го да, ка лі па вод ка 
за та пі ла мно гія да мы ў пой ме Свіс ла-
чы, тры тыд ні Ку па ла з жон каю жы лі 
ў на шай ха це. У сваю чар гу, ле там 
1941 го да, ка лі мы ўця ка лі з па ла ю-
ча га Мін ска, Ян ка Ку па ла пры слаў 
на стан цыю Ор ша свой аў та ма біль 
і пры вёз нас на сваю да чу ў Ляў ках, 
дзе мы пра гас ця ва лі па ру дзён.

Доб ра па мя таю, як яшчэ да вай-
ны мы ле та ва лі на Пу ха віч чы не і да 
нас, у Пад бя рэж жа, спя кот ным жні-
вень скім днём за ві таў Ку па ла з жон-
каю — цё цяй Ула дзяй. Жан кі ад ра зу 
ж пай шлі на ку паль ню, а баць ка і 
дзядзь ка Ян ка пры се лі за сто лік пад 
гру шаю-са пя жан каю і за ня спеш най 
га мон каю асу шы лі бу тэль ку кань я ку, 
якую пры вёз госць. Пад ве чар яны 
пай шлі на рэч ку, па спы таць ры бац-
ка га шчас ця. Баць ку шан ца ва ла: ён 
раз за ра зам вы цяг ваў то зда ро ва-
га, з кі ла грам ва гою язя, то лад на-
га га лаў ня, то плот ку. А ў Ку па лы 
ры ба не бра ла ся, і яго азарт хут ка 
вы дых ся, ён пай шоў пад ду бок, ад па-
чыць. Мя не тут жа ад пра ві лі да ха ты 
з на ка зам, каб да іх пры хо ду ры бу 
пад сма жы лі. Вы дат ная атры ма ла ся 
вя чэ ра!

Ку па ла пры яз джаў да нас і на-
ступ ным ле там, ка лі мы ад па чы ва лі 
ў Вус ці. А вось ці пры яз джаў у Бе ра-
зян ку, не па мя таю.

Апош ні раз баць ка су стра каў ся 
з Ку па лам у Ка за ні. Ёсць і зды мак з 
се сіі Ака дэ міі на вук, дзе яны ся дзяць 
по бач. А ле там со рак дру го га прый-
шла жу дас ная вест ка — Ку па лы не 
ста ла. Баць ка вель мі ба лю ча пе ра-
жы ваў стра ту свай го па плеч ні ка, не-
каль кі дзён ха дзіў учар не лы.

НЕ АД СТА ВАЦЬ 
АД ПЛЫ НІ 
ЖЫЦ ЦЯ

— Мі хась Кан стан ці на віч, прый-
шла чар га рас ка заць кры ху і пра 
ся бе. Тым больш што да апош ня га 
ча су мы ве да лі і чу лі пра Вас вель-
мі ма ла. Зда ец ца, упер шы ню за га-
ва ры лі пра Вас, ка лі вый шла ан-
та ло гія бе ла рус кай эпі гра мы, дзе 
бы ло зме шча на і не каль кі Ва шых 
тво раў. Ча му да гэ та га Вы бы лі як 
бы ў це ню? На ўсіх лі та ра тур ных 
ім прэ зах пры сут ні чаў Да ні ла, па 
тэ ле ба чан ні вы сту паў Да ні ла, са 
школь ні ка мі і сту дэн та мі су стра-
каў ся Да ні ла...

— Да ні ла быў ды рэк та рам му зея. 
Ста рэй шы сын Яку ба Ко ла са, ён, ка-
неш не ж, бо лей і ле пей ве даў пра 
баць ку, і ка му, як не яму, бы ло рас-
каз ваць пра гэ та. А я зай маў ся сва ёй 
спра вай і не лез у спра вы бра та.

— Здоль ным быў і Ваш ся рэд-
ні брат — Юр ка, яко му Вы пры-
свя ці лі вель мі цёп лую, пра чу лую 
апо весць «За вас зям лі я па кла ню-
ся...». Мне па да ло ся, ка лі чы таў гэ-
тую апо весць, што ў Вас з Юр кам 
бы лі больш бліз кія ад но сі ны...

— Не, на па чат ку і ён мя не, ма ло га 
пад шы ван ца, тры маў на ад лег лас ці. 
У яго бы ла свая кам па нія з ра вес ні-
каў, а то і ста рэй шых хлоп цаў. Мне, 
ка неш не ж, вель мі кар це ла пай сці 

ра зам з імі і ў лес, і на рэч ку, але яны 
мя не з са бой не бра лі. У іх бы лі ўжо 
свае сак рэ ты, свае та ям ні цы.

З Юр кам мы сыш лі ся ў апош нія 
га ды. Я па ма гаў яму збі рац ца на па-
ля ван не, на ры бал ку. А па ляў ні чы і 
ры ба лоў ён быў заў зя ты.

Юр ку лю бі лі ўсе — і свае, і чу жыя. 
Лю біў Юр ку і Ку па ла, ка лі пры хо дзіў 
да баць кі, аба вяз ко ва пры но сіў нам 
якія-не будзь па да рун кі — звы чай на, 
ку лё чак цу ке рак аль бо пя чэн ня. А 
ад ной чы пры нёс шы коў ны аль бом з 
ма люн ка мі са мых роз ных жы вёл.

Ха рак тар у Юр кі быў лёг кі, вя сё-
лы, у ней кай сту пе ні на ват бес ша-
баш ны. Ра зам з тым пры ўсёй сва ёй 
бес ша баш нас ці, Юр ка быў хлоп цам 
сур' ёз ным, са ма стой ным, ад каз ным. 
Гэ та му, ма быць, са дзей ні ча ла вось 
што. У ма лен стве ён рос шчуп лень-
кім, ху дзень кім. Яму час та да ста ва-
ла ся ад ста рэй шых. Ма ці, ка лі ён 
пры бя гаў па скар дзіц ца, ка за ла яму: 
а ты не лезь у бой ку. На ву ка гэ та 
пай шла на ка рысць. Паз ней я не ад-
ной чы пе ра кон ваў ся, як Юр ка ў лю-
бой кам па ніі з лёг кас цю за ва ёў ваў 
бяс спрэч нае лі дар ства.

Ле там со рак пер ша га брат з во ін-
скай час ці, дзе ён слу жыў, пры ехаў у 
Мінск на страл ко выя спа бор ніц твы. 
Юр ка вяр нуў ся са спа бор ніц тваў заў-
час на — па ча ла ся вай на. Яму трэ ба 
бы ло з'я віц ца ў ка мен да ту ру 24-га к 
дзвюм га дзі нам.

У мя не і ця пер пе рад ва чы ма 
па дзеі та го дня. Ра ні цай быў на лёт 
ня мец кіх са ма лё таў. У го ра дзе па-
на ва ла тры вож ная мі тус ня. Пе рад 
ады хо дам Юр кі ў ва ен ка мат мы пры-
се лі з ім у два ры, ля па вет кі. Брат 
быў за ду мен ны-за ду мен ны. Ска заў 
толь кі на раз ві тан не: «Мі хась, за ха-
вай мае стрэль бы. Скон чыц ца вай на, 
бу дзем ра зам ха дзіць на па ля ван-
не». Стрэль бы я за ха ваў, а брат не 
вяр нуў ся.

Апош няе пісь мо ад Юр кі бы ло 
да та ва на 30 ве рас ня і прый шло не-
дзе з-пад Сма лен ска, на пя рэ дад ні 
ге не раль на га на ступ лен ня нем цаў 
на Маск ву. І бо лей — ні вес тач кі. 
Не су мня ва ю ся, што смерць сваю 
ён су стрэў муж на, па-ге рой ску. Але 
дзе знай шоў ён апош ні пры ту лак, не 
ве да ем да гэ та га ча су. Як пі саў баць-
ка ў «Ры ба ко вай ха це»: «Мне боль 
пя ку чы сэр ца гло жа, і сы на ўспом ню 
я свай го. А дзе ма гі лань ка яго, мне 
ад ка заць ні хто не мо жа...»

— А як склаў ся Ваш да лей шы 
лёс — пра гэ та ці ка ва бы ло б па-
чуць. Рас ка жы це, ка лі лас ка.

— Вы ве да е це, я мер ка ваў, што 
бу ду бі ё ла гам. Баць ка на ват ужо пас-
ля за кан чэн ня ін сты ту та ка заў мне: 
«Кінь свае ме та лы, ідзі да ву чы ся на 
аг ра но ма, ты ж лю біш пры ро ду».

Што праў да то праў да, пры ро ду я 
лю біў і люб лю. Му сіць, гэ та пе рад ало-
ся ад баць кі, ад тых на шых су мес ных 
ванд ро вак па ле се, па бе ра гах Ба ла-
чан кі і Свіс ла чы. Маё пры род нае за-
хап лен не яшчэ больш уз мац ні ла ся, 
ка лі да нас у Вус це стаў пры яз джаць 
Юр каў зна ё мы, су пра цоў нік уні вер-
сі тэ та Анас та сій Ва сіль е віч Вя зо віч. 
Як ён ве даў пры ро ду! Як з ім бы ло 
ці ка ва! Ён зна хо дзіў сля ды, на якія 
я ні ко лі не звяр нуў бы ўва гі. А ён іх 
чы таў, як зай маль ную кні гу. Згуб ле-
нае пту шы нае пя ро, вы ка па ная на 
ўзлес ку ям ка, пры мя тая пад кус том 

тра ва — усё гэ та бы ло за чэп каю для 
ці ка вей ша га апо ве ду. Мне зда ва ла-
ся, што ці ка вей шай пра фе сіі, чым 
пры ро да знаў ца, ня ма.

І мо жа так бы яно і бы ло, я па-
сту піў бы на бія фак і стаў бы бі ё ла-
гам. Але ўсе мае пла ны пе ра кру ці ла 
вай на. Сям'я на ша апы ну ла ся ў Таш-
кен це. Там я скон чыў дзе ся ці год ку. 
Скон чыў, да рэ чы, на вы дат на. На-
ват па ўзбек скай мо ве ў мя не бы ла 
пя цёр ка. Так што ка лі нех та ў нас 
па чы нае га ва рыць, што яму бе ла рус-
кая мо ва да ец ца цяж ка, я і слу хаць 
не ха чу.

Ну, вось. Атэс тат атры ма ны, а 
што да лей? Да нік стаў мя не пад бух-
тор ваць: ідзі на ма шы на бу даў ні чы 
фа куль тэт, за ма то ра мі, маў ляў, бу-
ду чы ня. Баць кі асаб лі ва не пя рэ чы лі. 
Тым больш што Ва ро неж скі авія цый-
ны ін сты тут у час эва ку а цыі зна хо-
дзіў ся як раз у Таш кен це. Так я стаў 
сту дэн там гэ тай на ву чаль най уста-
но вы. Пас ля пе ра вёў ся ў Мас коў скі 
авія цый ны ін сты тут на ана ла гіч ны 
фа куль тэт. А дып лом па спе цы яль-
нас ці «тэх на ло гія ма шы на бу да ван-
ня» аба ра няў ужо ў Мін ску, у Бе ла-
рус кім по лі тэх ніч ным ін сты ту це. І з 
1949 го да маё жыц цё цес на звя за на 
з Фі зі ка-тэх ніч ным ін сты ту там На-
цы я наль най ака дэ міі на вук. Быў ма-
лод шым на ву ко вым су пра цоў ні кам, 
га лоў ным ін жы не рам ла ба ра то рыі, 
за гад чы кам ла ба ра то рыі, га лоў ным 
на ву ко вым су пра цоў ні кам. Тут жа 
аба ра ніў кан ды дац кую і док тар скую 
ды сер та цыі.

— Мі хась Кан стан ці на віч, дык 
хто ж Вы па сут нас ці: пры ро джа-
ны тэх нар ці пры ро джа ны лі рык?

— Баць ка вых здоль нас цяў да 
паэ зіі я не маю. А што да ты чыц ца 
схіль нас ці да тэх ні кі, то гэ та ўжо на-
бы тае. Між ін шым, лі ры ка ні коль кі не 
пе ра шка джае тэх на ру. На ад ва рот, 
да па ма гае. Доб рая паэ зія, кла січ ная 
му зы ка, на огул мас тац тва абу джа-
юць у ча ла ве ку фан та зію, фар мі ру-
юць па чуц цё гар мо ніі, пры га жос ці. І 
трэ ба, каб та кое да лу чэн не ад бы ва-
ла ся як ма га ра ней, з са ма га дзя цін-
ства. Вось ча му кож ны раз, ка лі вы-
сту паю пе рад школь ні ка мі, я га ва ру 
ім: не шка дуй це ча су на лі та ра ту ру, 
на мас тац тва. Хоць раз у год, але 
па бы вай це ў мас тац кай га ле рэі, у 
му зеі. Ха дзі це на спек так лі, у кі но... 
Яны ж за раз на ват кні жак не чы та-
юць. Я ўжо не ка жу пра му зы ку. Што 
яны слу ха юць? Бяз дар ную, пры мі-

тыў ную па псу. А што гля дзяць? Ту-
пыя, кры ва выя ба е ві кі аль бо роз ную 
пар награ фію. Жах! Гэ та ж страш-
ней шы біч, які за не се ны над на шай 
куль ту рай.

— Ве даю, што ў Вас ёсць яшчэ 
не каль кі даў ніх за хап лен няў — па-
ля ван не, рыб ная лоў ля, фа та гра-
фія, му зы ка.

— Ну, гэ та ўжо са праў ды даў няе. 
Па ляў ні чы ін стынкт у мя не пра чнуў ся 
вель мі ра на, не дзе га доў у шэсць. 
Доб ра пом ню свой пер шы тра фей, 
ка лі з ра гат кі пад біў ве раб'я. Не ве-
даю на ват, ча го та ды бы ло больш — 
ра дас ці ці шка да ван ня. Але па ляў-
ні чы азарт за ха піў мя не цал кам. 
Баць ка, ад нак, не па дзя ляў гэ та га 
май го за хап лен ня. А вось ву дзіць ры-
бу ах вот на ха дзіў — і сам, і ра зам са 
мною. Ця пер на гэ ты за ня так мне 
ўжо не ха пае ча су.

Шмат зай маў ся фа та гра фі яй. У 
свой час я асво іў амаль усе ты пы 
фо та апа ра таў — ай чын ныя «ФЭД», 
«Кі еў», «Зе ніт», ня мец кія «Цэйс-
Ікан», «Пен та кон». У мя не та кі ба-
га ты фо та ар хіў, што, каб пе ра гле-
дзець усе плён кі, не хо піць і не каль-
кіх дзён. Са мае каш тоў нае — гэ та, 
ка неш не, здым кі Ко ла са. З дуб ля мі 
іх на бя рэц ца звыш сот ні. Ёсць уні-
каль ныя кад ры, ска жам, та кія, дзе 
баць ка ста іць па ся род Ба ла чан кі, 
па по яс у ва дзе. Вель мі да ра гія мне 
здым кі ма іх бра тоў Да ні лы і Юр кі, 
дзядзь кі Іг на ся. А коль кі ці ка вых 
не га ты ваў з вя до мы мі на шы мі пісь-
мен ні ка мі, дзея ча мі куль ту ры. Трэ ба 
бы ло б да брац ца да гэ тых не га ты-
ваў і на рэш це на дру ка ваць з іх карт-
кі — гэ та ж част ка на шай куль ту ры, 
на шай гіс то рыі.

Даў няе і па ста ян нае маё за хап-
лен не — му зы ка. Мне па да ба юц ца 
на род ныя пес ні. Люб лю ра ман сы — 
Бу ла ха ва, Гу ры лё ва, Вар ла ма ва і ін-
шых кам па зі та раў. Ра ней час та ха-
дзіў у фі лар мо нію слу хаць кла січ ную 
му зы ку. Ця пер у нас до ма (гэ тым 
зай ма ец ца сын Кос тусь) сот ні тры 
ка сет з за пі са мі леп шых су свет ных 
опер, сім фо ній, кан цэр таў.

Га доў трыц цаць та му на ша фі-
лар мо нія ар га ні зоў ва ла цык лы кан-
цэр таў з тво раў су свет на вя до мых 
кам па зі та раў. Мно гія лю дзі куп ля лі 
аба не мен ты і ха дзі лі слу хаць са-
праўд ную му зы ку. Ха дзіў на іх шэ раг 
су пра цоў ні каў і на ша га ін сты ту та. 
Якую аса ло ду атры моў ва лі яны!

Зра зу ме ла, для гэ та га па трэб ны 
пэў ная пад рых тоў ка, не аб ход ная 
аду ка цыя. Пры чым на бы ваць яе трэ-
ба, па чы на ю чы са шко лы. За раз гэ та 
вель мі прос та. Ад па вед ная тэх ні ка 
ёсць, а ка сет з за пі са мі коль кі хо чаш. 
Бы ло б, як ка жуць, жа дан не.

— Вы шчас лі вы ча ла век?
— Лі чу, так. Шчас це — па няц це 

шмат гран нае. Па-пер шае, са мае 
вя лі кае шчас це — гэ та са мо жыц-
цё, іс на ван не. Па-дру гое, шчас це — 
ка лі ты зда ро вы і ў ця бе ні чо га не 
ба ліць.

Шчас це — ка лі ў сям'і зго да і ўза-
е ма ра зу мен не.

Шчас це — ка лі ты ма еш шчы рых 
сяб роў і ка рыс та еш ся іх па ва гай.

Шчас це — ка лі та бе па да ба юц ца 
твая ра бо та і яе вы ні кі.

Шчас це — ка лі здзяйс ня юц ца 
твае ма ры і жа дан ні.

Гу тар ку вёў 
Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ.

На ХХІІ з'ез дзе КПБ 
Ко лас уз ні мае пы тан не аб 
ачыст цы па лёў ад ка мен ня. 
Спа сы ла ю чы ся на ма тэ ры я лы 
ака дэ міч на га ін сты ту та 
геа ло гіі, ён пе ра ка наў ча 
па каз вае, што зям ля ў шэ ра гу 
ра ё наў не да пу шчаль на 
за сме ча на мност вам ва лу ноў і 
ка мен ня і што гэ та над звы чай 
не га тыў на ўплы вае на 
стан зем ля роб ства. А са мае 
абу раль нае, за зна чае па эт, што 
для бу даў ні чых па трэб ка мен не 
за во зяць з Укра і ны — ты ся чы 
ку ба мет раў.

У майстэрні скульптара Івана МІСКО.


