
— Фо та зды мак з га зе ты «Звяз да» па бы ваў на ар бі-

це Зям лі ў ка бі не кас міч на га ка раб ля, — зга даў кас ма-

наўт Алег На віц кі ў май стэр ні на род на га мас та ка Бе ла ру сі 

скульп та ра Іва на Міс ко. Раз мо ва ад бы ва ла ся за ста лом, на 

якім ста я лі ку бач кі з га ра чай гар ба тай (па рэ цэп це ма эст ра 

скульп ту ры) і ля жа лі дух мя ныя яб лы кі (кас ма наўт пры вёз 

па час ту нак з са ду ма ці).

Раз маў ля лі га лоў ным чы нам пра бу ду чую стэ лу. У гэ тыя 

дні Іван Міс ко за вяр шае ра бо ту над уні каль ным ма ну мен-

таль ным парт рэ там тра іх бе ла рус кіх кас ма на ўтаў — на 

рэ лье фе кож на га бу дуць ві даць улас ныя под пі сы са міх ге-

ро яў. Каб на нес ці та кі под піс на яшчэ мяк кі ма тэ ры ял ма-

дэ лі абел іс ка, Алег На віц кі быў за про ша ны ў май стэр ню 

вя до ма га скульп та ра.

Я па мя таю, як вы гля да ла гэ та май стэр ня больш за со рак 

га доў та му. У той час ма ла ды мін скі скульп тар Іван Міс ко, 

за хоп ле ны тэ май па ка рэн ня кос ма су, пра ца ваў над парт-

рэ там Юрыя Га га ры на. Ад ной чы ён за пра сіў мя не прый сці 

да яго з ці ка вай на го ды: у гос ці пры е дзе ма ці пер ша га 

кас ма на ўта Зям лі. Па мя таю, як уваж лі ва ўгля да ла ся Ган на 

Ці ма фе еў на ў аб ры сы гіп са ва га парт рэ та, доў га гу та ры ла 

са скульп та рам пра свай го сы на.

Ме на ві та ў той мо мант іх су стрэ чы я зра біў гэ ты зды мак. 

Лёс фо та ака заў ся ўда лым: пас ля шмат лі кіх пуб лі ка цый за 

мно гія га ды ён «да ля цеў» да кас міч най ар бі ты ў скла дзе 

не вя ліч ка га фо та ар хі ва са мых па мят ных для кас ма на ўтаў 

фо та да ку мен таў. По тым мой 

рэ пар цёр скі ар хіў не ад ной чы 

па паў ня ўся чар го вы мі фо-

та сю жэ та мі — іх ге рой Іван 

Міс ко быў і за ста ец ца вер ным 

сва ёй га лоў най тэ ме: ства рае 

ўні каль ную ка лек цыю парт рэ-

таў кас ма на ўтаў. Вось і гэ ты фо та сю жэт рас каз вае чы та чам 

«Звяз ды» пра не ка то рыя па дзеі, якія ба чы ла на сва ім вя ку 

ста рая май стэр ня, пра яе гас па да ра — су свет на вя до ма га 

скульп та ра і яго сла ву тых гас цей.

З тых да лё кіх ча соў да не па зна валь нас ці змя ніў ся ўнут-

ра ны і знеш ні вы гляд май стэр ні. Яе «за ся лі лі» парт рэ ты 

ге ро яў но вай эры ча ла вец тва (да рэ чы, не толь кі зор ных 

пі ло таў). На фа са дзе з'я ві ла ся вы ява ча ла ве ка ў ска фанд-

ры, пе рад ува хо дам пад ня лі ся тры бя роз кі, па са джа ныя 

кас ма на ўта мі-бе ла ру са мі.

Да рэ чы, з га зе тай «Звяз да» Іван Міс ко цес на су пра-

цоў ні чаў яшчэ ў па чат ку ся мі дзя ся тых. Бу ду чы «кас міч ны 

скульп тар» ах вот на ра біў для на ша га вы дан ня гра фіч ныя 

парт рэ ты сла ву тых бе ла рус кіх пра цаў ні коў. Гэ тыя парт рэ ты 

ра зам з за мет ка мі, якія пі са лі звяз доў цы, дру ка ва лі ся пад 

руб ры кай «Зор кі рэс пуб лі кі».

Як ба чы це, твор чы дыя па зон май стра за дзе ся ці год дзі 

пра сцёр ся ад зо рак зям ных да кас міч ных.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
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Скарыстайцеся вашым 
смартфонам, каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць больш фота. Яб лы кі з ма лой ра дзі мы — са мыя смач ныя, лі чыць кас ма наўт.

У гэ тыя дні 

ў май стэр ні-му зеі 

на род на га мас та ка 

Бе ла ру сі Іва на МІС КО 

па бы ваў кас ма наўт 

Алег НА ВІЦ КІ. 

Яны аб мер ка ва лі ма дэль 

ба рэль е фа, які ўпры го жыць 

бу ду чы абел іск на мін скай 

ву лі цы Кас ма на ўтаў. 

Ад крыц цё шас ці мет ро вай 

стэ лы пла ну юць пра вес ці 

ў ве рас ні падчас ра бо ты 

Між на род на га кас міч на га 

кан грэ са.

КАС МІЧ НАЯ КАС МІЧ НАЯ 
МАЙ СТЭР НЯ МАЙ СТЭР НЯ 
СКУЛЬП ТА РА СКУЛЬП ТА РА 
МІС КОМІС КО

Су час ны Ікар — адзін з на сель ні каў 
май стэр ні-му зея.

Алег На віц кі і Іван Міс ко 
пе рад ува хо дам у май стэр ню-му зей.

На дзвя рах — под пі сы кас ма на ўтаў і сла ву тых асоб, 
якія па бы ва лі ў скульп та ра.

Кас ма наўт На віц кі па кі нуў улас ны под піс 
на скульп тур ным парт рэ це.

Касманаўт і скульптар агля да юць ма дэль ба рэль е фа для бу ду ча га абе ліс ка.


