
НА ХУ ТА РЫ 
ЛЯ ВА ЛОБ РЫН КІ

— Іван Які ма віч, ка жуць, што для 
та го, каб глы бей зра зу мець твор ча-
га ча ла ве ка, трэ ба па бы ваць на яго 
ма лой ра дзі ме. На жаль, у нас ця пер 
та кой маг чы мас ці ня ма, та му да вай-
це па бы ва ем там хоць бы за воч на. 
Рас ка жы це, ка лі лас ка, дзе вы на ра-
дзі лі ся, што гэ та за мяс ці ны, як яны 
вам пом няц ца.

— На ра дзіў ся я амаль па Го га лю: 
на ху та ры ля Ва лоб рын кі, што на Сло-
нім шчы не. Ва лоб рын ка — гэ та не вя ліч-
кая, над звы чай ма ляў ні чая ра чул ка з 
чыс тай, свет лай, лас ка вай ва дою. Дык 
вось, на бе ра зе гэ тай ра чул кі, лі та раль-
на за дзе сяць-пят нац цаць мет раў ад 
ва ды, ста я ла на ша ха та. Звы чай ная 
драў ля ная ха та-пя ці сцен ка. По бач быў 
ага род, гас па дар чыя па бу до вы. Кры ху 
вод даль, мет раў за трыс та, па чы наў ся 
ста ры вы со кі лес, які агі наў на шу ся дзі-
бу плаў най ду гою. Вось гэ тая мяс ці на, 
па ме рам не дзе з гек тар, і на зы ва ла ся 
ху тар Па пла во. Мо жа, ад та го, што ва-
кол ха ты і са праў ды быў пры го жы тра-
вя ніс ты по плаў, на якім улет ку па сві-
ла ся ўся на ша не шмат лі кая жыў насць 
— конь, ка ро ва, свін ні.

Уз доўж рэч кі, за паў кі ла мет ра ад 
нас, ста яў яшчэ адзін ху тар, кры ху да-
лей — пан скі ма ён так Гры ба ва. Але я 
ні ту ды, ні ту ды не лю біў ха дзіць — мне 
там не бы ло ча го ра біць. Час цей за 
ўсё су стра каў ся са сва і мі сяб ра мі-ад-
на год ка мі з су сед няй вёс кі Ча мя ры. Мы 
ра зам гой са лі па ле се, збі ра ю чы яга ды 
аль бо гры бы, ку па лі ся ў Ва лоб рын цы, 
ла ві лі ў ёй ра каў, ры бу.

Але больш за ўсё мне па да ба ла ся 
быць ад на му. Я та ды клаў ся на тра ву, 
тва рам у не ба, і мог га дзі на мі на зі раць, 
як плы вуць вя лі кія бе ла снеж ныя аб ло-
кі, якія ўяў ля лі ся мне роз ны мі за гад ка-
вы мі, ка зач ны мі пер са на жа мі. У та кія 
хві лі ны та ям ні чай сці ша нас ці я да ваў 
во лю фан та зіі і ў сва іх ма рах-ле ту цен-
нях пе ра но сіў ся да лё ка-да лё ка, лёг-
ка і шчас лі ва ванд ра ваў у бяс край нім 
Су све це.

А яшчэ я лю біў бе гаць да чы гун кі, 
што пра хо дзі ла не па да лё ку ад ху та ра. 
Ста іш, бы ва ла, на ад хо не, а мі ма пад 
гру кат жа лез ных ко лаў пра плы ва юць 
ва го ны, за вок на мі якіх ся дзяць пры го-
жыя не зна ё мыя лю дзі. Хто яны та кія? 
Ку ды едуць? І доў га яшчэ пас ля, уды ха-
ю чы пах ды му ад па ра во за, ад чу ва еш у 
ду шы ра ман тыч нае хва ля ван не...

А хто з вяс ко вых хлап чу коў не ма-
рыў па гля дзець, як узы хо дзіць сон ца? 
І я так са ма не раз пра чы наў ся на до-
світ ку, за ла зіў на са мае вы со кае дрэ ва 
аль бо на стра ху на шай ха ты і ста ра ўся 
ўба чыць гэ ты цуд пры ро ды. Але ва кол 
быў толь кі лес і лес.

Коль кі ся бе па мя таю, столь кі і жы ве 
ўва мне гэ тая не спа то ле ная пра га ўба-
чыць ня ба ча нае, спаз наць не спаз на-
нае. Му сіць, ад туль, з да лё ка га, ча роў-
на га ма лен ства, і па чы на юц ца вы то кі 
май го твор ча га за хап лен ня.

— Вы ра на ад чу лі жа дан не ма-
ля ваць?

— Ра на. Га доў не дзе ў шэсць-сем. 
Спа чат ку рэа лі зоў ваў свае фан та зіі кі-
ёч кам на пяс ку. Гэ та бы ло вель мі зруч-
на: ка лі што не ўда ва ла ся — за гла дзіў 
пя сок ру кою і ма люй на на ва. А ка лі 
пай шоў у шко лу, то, пом ню, мне па да-
ба ла ся ма ля ваць крэй дай на школь-
най дош цы. Най лепш ча мусь ці ў мя не 
атрым лі ваў ся ка зёл — га на рыс тая іс-
то та з фа со ніс ты мі ра га мі і рэ дзень кай, 
ка ла рыт най ба ра дой. Та ко га я ба чыў 
ад ной чы на су сед нім ху та ры.

Ад на го ра зу са сва ім ма ля ван нем я 
ледзь не тра піў у бя ду. У на шай ха це 
бы ла вя лі кая, аку рат на па бе ле ная печ. 
І вось ад на яе плос касць — роў ная, 
бя лют кая — ду жа спа да ба ла ся мне. 
Яна быццам спе цы яль на бы ла ство ра-
на для та го, каб на ёй ма ля ваць. І я не 
ўтры маў ся ад спа ку сы. Ка лі до ма ні ко-
га не бы ло, я да стаў з пе чы ву голь чык і 
даў во лю свай му на тхнен ню. На ва чах 
на ра джаў ся по плаў, лес, бе раг рэч кі... 
Спа ха піў ся толь кі та ды, ка лі ўвесь бок 
пе чы быў раз ма ля ва ны. І тут мя не аха-
піў страх: што ж я на ра біў?! Баць кі мне 
гэ та га зла чын ства ні за вош та не да ру-
юць. На дзі ва, усё абы шло ся да во лі 
спа кой на. Ма ці ўзя ла ся бы ла сва рыц-
ца, але баць ка яе ве се ла спы ніў:

— Па гля дзі, якое ха раст во па да рыў 
та бе сын. Гэ та ж рых тык наш ху тар. 
Ма лай чы на, Ва ня! Ма быць, мас та ком 
бу дзеш.

Як у ва ду гля дзеў баць ка! Праз га ды 
я і праў да стаў мас та ком, скульп та рам, 
і на ват кры ху вя до мым (смя ец ца). Але 
да гэ та га яшчэ ля жа ла доў гая і скла-
да ная да ро га.

— Ну што ж, Іван Які ма віч, да вай-
це ра зам з ва мі прой дзем па гэ тым 
шля ху. Ха ця б па яго га лоў ных ве-
хах.

— Па чат ко вай вя хой мож на лі-
чыць Мін скае мас тац кае ву чы лі шча. 
Спа чат ку па сту піў на ад дзя лен не 
жы ва пі су, але ка лі ўба чыў, як пра цу-
юць скульп та ры, ка лі зра зу меў, што 
прад ме ты, аб' ек ты мож на пе ра да ваць 
аб' ём на, шмат мер на, мя не гэ та на-
столь кі за ха пі ла, што я пе ра вёў ся на 
ад дзя лен не скульп ту ры. Вось так я 

і вы браў сваю жыц цё вую і твор чую 
да ро гу кан чат ко ва.

Дру гой вя хой на гэ тай да ро зе, як 
ні дзіў на, бы ла ар мія. Мя не пры зва лі 
пас ля пер ша га кур са ву чы лі шча. Але 
я пе ра жы ваў ня доў га, та му што са 
служ бай мне па шан ца ва ла. Ад ра зу ж 
на пер шым па стра ен ні ка ман дзір ро-
ты за пы таў ся: «Хто ўмее ма ля ваць?» 
Я зра біў крок на пе рад.

Мя не пры зна чы лі мас та ком у ар-
мей скі клуб. Спа чат ку я ма ля ваў для 
акруж ной га зе ты вы дат ні каў ба я вой і 
па лі тыч най пад рых тоў кі. Пас ля да ру-
чы лі зра біць цэ лую га ле рэю парт рэ таў 
чле наў Па літ бю ро ЦК КПСС. Я стаў вя-
до мым, па пу ляр ным ча ла ве кам у час ці. 
Мя не на ват ха це лі па кі нуць на звыш-
тэр мі но вую служ бу, і я не ве даю, як бы 
вы кру ціў ся з гэ та га ста но ві шча, ка лі б 
не шчас лі вы вы па дак. На мпа літ час ці 
даў мне за дан не на ма ля ваць парт рэт 
ка ман дзі ра ды ві зіі, двой чы Ге роя Са-
вец ка га Са ю за ге не ра ла Дра гун ска га. 
Ма ля ваў я па фо та, але мне ня бла га 
ўда ло ся пе ра даць і муж насць, і да бры-
ню гэ та га ча ла ве ка. Парт рэт спа да баў-
ся ге не ра лу. Па хва ліў шы за доб рую 
ра бо ту, ён па-баць коў ску па клаў мне 
ру ку на пля чо і цвёр да ска заў:

— Ты па ві нен ву чыц ца!
І ад пус ціў з мі рам, ка лі прый шоў вы-

клік на ву чо бу.
Трэ цяй і, ба дай, га лоў най вя хой у 

ма ім жыц ці стаў Бе ла рус кі тэ ат раль-
на-мас тац кі ін сты тут, у які я па сту піў у 
1961 го дзе і скон чыў у 1966-м. Да рэ чы, 
па сту паў я ту ды, ужо быў шы чле нам 
Са ю за мас та коў рэс пуб лі кі.

— Вам жа не бы ло яшчэ і трыц-
ца ці...

— Не бы ло. Ве да е це, мне, ві даць, 
шан ца ва ла на доб рых лю дзей. Ну вось 
як, на прык лад, рас ца ніць та кі факт. Не 
па спеў я скон чыць у 1957 го дзе мас-
тац кае ву чы лі шча, як у Мін ску ад кры-
ва ец ца мас тац кі му зей. І ды рэк тар 
гэ та га му зея Але на Ала да ва, та ле на-
ві тая, най вы са ка род ней шая жан чы на, 
за пра шае мя не на пра цу. Мне тут жа 
вы дзя ля юць пад май стэр ню не вя ліч-
кі па кой чык і за гру жа юць ці ка вай ра-
бо тай. Амаль двац цаць га доў свай го 
жыц ця я ад даў му зею. І ні кро пель кі 
не шка дую. На ад ва рот, удзяч ны Бо гу 
і лё су, бо гэ та бы лі га ды май го мас та-
коў ска га рос ту, май го пра фе сій на га і 
ча ла ве ча га ста лен ня.

У ГЛІ НЕ, У ГІП СЕ, 
У БРОН ЗЕ

— Ма ну мен таль ных тво раў у вас 
ужо са бра ла ся, ка лі не па мы ля ю ся, 
з доб ры дзя ся так. Для скульп та ра 
гэ та вель мі і вель мі важ кі на бы так. 
На га дай це, ка лі лас ка, най больш па-
мят ныя для вас ра бо ты.

— Най перш ха чу пры га даць ма ну-
мент у го нар ма ці-па тры ёт кі ў Жо дзі-
не, які я вы ка наў у 1975 го дзе ра зам 
з А. За спіц кім і М. Ры жан ко вым. Ён 
да ра гі мне тым, што ў ім ува соб ле ны 
дра ма тыч ны лёс кан крэт най бе ла-
рус кай жан чы ны, На стас сі Фа мі ніч ны 
Куп ры я на вай, якая ў га ды ва ен на га 
лі ха лец ця вы пра ві ла на фронт пя цё ра 
сва іх сы ноў, і ні во дзін з іх не вяр нуў ся 
да до му.

У Мін ску, у цэнт раль ным га рад скім 
пар ку, ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю 
пом нік Мак сі му Гор ка му. Ка ля яго заў-
сё ды люд на — мі ту сяц ца дзе ці, да рос-
лыя, фа та гра фу юц ца за ка ха ныя па ры. 
А ін шы раз на ват ба чу квет кі, па кла-
дзе ныя на лаў ку по бач з пісь мен ні кам. 
Мне гэ та пры ем на: зна чыць, мая ра бо-
та людзь мі ацэ не на.

Што яшчэ? Вось ба чы це, я ўжо на-
ват і ўспом ніць ад ра зу ўсё не ма гу. Ага, 
ёсць яшчэ пом нік Ге рою Са вец ка га 
Са ю за Іва ну Ка буш кі ну, уста ноў ле ны 
ў Ба ра на ві чах; пом нік вя до ма му тэ ат-
раль на му дзея чу Іг на ту Буй ніц ка му на 
яго ра дзі ме ў вёс цы Пра за ро кі Глы боц-
ка га ра ё на. Га на ру ся так са ма і тым, 
што ў свой час спры чы ніў ся да ўша-
на ван ня па мя ці вя лі ка га рус ка га мас-
та ка Ільі Рэ пі на, які лю біў пра во дзіць 
свой ад па чы нак у Бе ла ру сі. Брон за вы 
пом нік ма ёй ра бо ты ўста ноў ле ны ка ля 
яго да чы ў Здраў не ве, што на Ві цеб-
шчы не.

— Да рэ чы, гэ та ж не адзі ная ва-
ша ра бо та, пры све ча ная вя до мым 
ра сій скім дзея чам куль ту ры...

— Вы ма е це на ўва зе пом нік Сяр гею 
Ак са ка ву ў Баш кар та ста не?

— Так. Ці ка ва толь кі, ча му гэ та 
ра бо та бы ла да ру ча на бе ла рус ка му 
скульп та ру?

— Вель мі прос та. Ні я кай міс ты кі. 
У свой час пля мен ні ку вя до ма га пісь-
мен ні ка і поў на му цёз ку, кам па зі та ру 
Сяр гею Ак са ка ву, ка лі той вяр нуў ся 
ў Ра сію з Кі тая як эміг рант, за ба ра ні-
лі пра жы ван не ў Маск ве. І ён вы браў 
Мінск, пе ра ехаў шы сю ды з сям' ёю. Дык 

вось, з яго дач кою Воль гай Сяр ге еў най 
мы ра зам пра ца ва лі ў мас тац кім му зеі. 
Пас ля смер ці баць кі Воль га Сяр ге еў на 
па пра сі ла мя не зра біць яму над ма гіль-
ны пом нік.

Я зра біў — і за быў ся. Прай шло шмат 
га доў. І вось ад ной чы тэ ле фа нуе мне 
жан чы на, ка жа, што яна ўнуч ка кам-
па зі та ра Сяр гея Ак са ка ва, і за пра шае 
мя не па да ру чэн ні баш кір скіх ула даў у 
Баш кар та стан на між на род ныя ак са-
каў скія свя ты. Аказ ва ец ца, я пра сваю 
ра бо ту за быў, а вось прад стаў ні кі ро ду 
Ак са ка вых — не.

Я, без умоў на, быў кра ну ты та кой 
ува гай і з за да валь нен нем даў зго ду 
на ўдзел у гэ тых свя тах. І пры ехаў ту ды 
не з пус ты мі ру ка мі — на ўра чыс тым 
ве ча ры ўру чыў прэ зі дэн ту Баш кар та-
ста на Мур та зу Ра хі ма ву пар ты ту ры 
му зыч ных тво раў кам па зі та ра Сяр гея 
Ак са ка ва. Гэ та бы ло пэў най сен са цы-
яй, бо ў мяс цо вым му зеі іх не бы ло. А я 
каш тоў ныя ру ка пі сы ад шу каў у на шым 
На цы я наль ным ар хі ве.

Та ды ж у мя не на ра дзі ла ся ідэя ства-
рыць пом нік пісь мен ні ку Ак са ка ву.

— Іван Які ма віч, а вось я чы таў у 
ад ным з ва шых ін тэр в'ю, што вы ма-
ры лі зра біць пом нік свай му сла ву та-
му зем ля ку Льву Са пе гу і па ста віць 
яго ў Сло ні ме. Што ж ад бы ло ся, ча му 
пом ні ка да гэ та га ча су ня ма?

— О, гэ та маё са мае ба лю чае мес-
ца. Я ж не толь кі ма рыў, але і шмат 
што зра біў. Рас пра ца ваў пра ект, вы ле-
піў скульп ту ру ў плас ты лі не. Ад кры лі ў 
ашчад ным бан ку ра ху нак для ах вя ра-
ван няў, а гро шай са бра лі — кот на пла-
каў. Без да па мо гі дзяр жа вы ні чо га не 
бу дзе. Між тым у мяс цо вым бюд жэ це 
знай сці не аб ход ныя срод кі ня прос та. 
Ужо ка то ры год вя дуц ца раз мо вы, а 
спра ва — ні з мес ца.

— На коль кі мне вя до ма, у вас 
бы ла яшчэ ад на вы дат ная за ду ма: 
ства рыць пом нік ма ці ге ро яў...

— Бы ла, бы ла. І ў мно гім я на ват ужо 
рэа лі за ваў яе. Гэ та ча ты рох фі гур ная 
скульп тур ная кам па зі цыя, сю жэт якой 
узя ты з жыц ця. Ад ной чы ў Жо дзі на, у 
гос ці да На стас сі Куп ры я на вай, пры-
еха лі тры вя до мыя жан чы ны — Ган на 
Га га ры на, Мар фа Клі мук і Воль га Ка-
ва лё нак. Кож ную з іх я вы дат на ве даў, 
ля піў з на ту ры. Мне за ста ва ла ся толь кі 
скам па на ваць іх ра зам. Атры ма ла ся, 
як мне зда ец ца, ці ка вая, жы вая кам-
па зі цыя. Яна да ра гая мне не толь кі з 
мас тац ка га бо ку, але і з ідэй на га. У 
гэ тым тво ры я спа лу чыў дзве важ ныя 
тэ мы: кас ма на ўты кі, якой даў но і страс-
на за хоп ле ны, і ма ця рын ства. А яшчэ 
— ужо як звыш за да ча — скульп ту ра 
сім ва лі зуе глы бо кую, цес ную друж бу 
двух брат ніх на ро даў — бе ла рус ка га 
і рус ка га.

Ра зам з ар хі тэк та рам Ле а ні дам Ле-
ві ным мы па да бра лі для ма ну мен та ад-
па вед ную пля цоў ку, і дасць Бог, мо жа, 
гэ тая за ду ма і бу дзе рэа лі за ва на.

— Іван Які ма віч, да вай це вер нем-
ся да та го, што ва мі ўжо зроб ле на 
і што ўзба га ці ла бе ла рус кае вы яў-
лен чае мас тац тва. Я маю на ўва зе 
дзя сят кі скульп тур ных парт рэ таў 
за слу жа ных лю дзей Бе ла ру сі, вя-
до мых дзея чаў куль ту ры. На за ві це 
най больш бліз кія вам ра бо ты ў гэ-
тым жан ры.

— Я, на прык лад, га на ру ся, што мне 
ў свой час да вя ло ся ра біць парт рэ ты 
Ге роя Са вец ка га Са ю за, ві цэ-ад мі ра ла 
Ге ор гія Ха лас ця ко ва, Ге роя Са цы я ліс-
тыч най Пра цы Іва на Ку ле ша і ін шых 
пра слаў ле ных лю дзей. Па мят ны мі і 
да ра гі мі за ста лі ся ў ма ёй па мя ці су-
стрэ чы з на шы мі слын ны мі пісь мен ні-
ка мі Ян кам Маў рам, Ва лян ці нам Таў-
ла ем, Мі ко лам Ароч кам. Іх скульп ту ры 
— пры ем ны вы нік гэ тых су стрэч. Але 
асаб лі вым шчас цем лі чу бліз кае зна-
ём ства з та кі мі зна ка вы мі по ста ця мі 
на шай куль ту ры, як Яў ген Ці коц кі і Ры-
гор Шыр ма.

Да рэ чы, коль кі слоў мне ха це ла ся б 
ска заць пра на шы су стрэ чы з Шыр мам. 
Ры гор Ра ма на віч на ўсе се ан сы ха дзіў 
ах вот на і над звы чай пунк ту аль на. Па-
зі ра ваў цярп лі ва і звы чай на моўч кі. 
Ча сам на ват пры дрэм ле. А пас ля спа-
хо піц ца і, каб за гла дзіць ня ём касць, 
па чы нае што-не будзь рас каз ваць.

Ад ной чы раз мо ва зай шла пра ан-
самбль «Пес ня ры», які та ды як раз на-
бі раў сі лу, ува хо дзіў у мо ду. А Ры гор 
Ра ма на віч, як пры хіль нік стро гіх му зыч-
ных ка но наў, аб са лют на не пры маў му-
ля він скай ма не ры і сты лю вы ка нан ня. 
«Гэ та не на ва тар ства, не плён ны экс-
пе ры мент, — абу ра на ка заў ён. — Гэ та 
зня ва га на род ных тра ды цый, раз бу-
рэн не за ко наў на род на га ме ла су. Гэ та 
хун вэй бі ны ў му зы цы!»

Як ба чы це, на ват та кія пры зна ныя 
аў та ры тэ ты, як Шыр ма, мо гуць па мы-
ляц ца. У мас тац тве нель га быць за над-
та ка тэ га рыч ным. Сваю дум ку, вя до ма, 
трэ ба мець, але заў сё ды вы вя раць яе 
мер ка ван нем ін шых пра фе сі я на лаў.

ДА РО ГА ДА ЗО РАК
— Га лоў най, вы зна чаль най у ва-

шай твор час ці бы ла і за ста ец ца тэ ма 
кос ма су. Ка лі і як на ра дзі ла ся ў вас 
за хап лен не гэ тай тэ май?

— На ра дзі ла ся та ды, ка лі ў Са вец-
кім Са ю зе ўпер шы ню ў све це быў за-
пу шча ны штуч ны спа да рож нік Зям лі. 
Ма гу на ват на зваць дак лад ную да ту 
— 4 каст рыч ні ка 1957 го да. Ме на ві та ў 
гэ ты дзень я зра біў свой пер шы кас міч-
ны ма лю нак: на зям ным ша ры ста іць 
во ла таў ская по стаць ча ла ве ка, а з яго 
ру кі вы ля тае спа да рож нік. Ма лю нак 
быў на дру ка ва ны ў га зе це «Кал гас ная 
праў да».

А по тым, ка лі па ля цеў Юрый Га га-
рын, я па чаў збі раць фо та здым кі кас-
ма на ўта і ўсё, што звя за на з кос ма-
сам, фар мі ра ваць свое асаб лі вы ар хіў. 
Ад ной чы, быў шы ў Маск ве, я на ват 
за га рэў ся ідэ яй па бы ваць у Зор ным 
га рад ку, але да свед ча ныя лю дзі ска-
за лі мне, што тра піць ту ды над звы чай 
скла да на, па трэ бен спе цы яль ны про-
пуск. І я на ней кі час пры ці шыў сваё 
за хап лен не кас міч най тэ май.

З но вай сі лай яно ўспых ну ла пас ля 
смер ці Га га ры на. 27 са ка ві ка 1968 го-
да я ўклю чыў ра дыё і па чуў жах лі вае 
па ве дам лен не: «Сён ня тра гіч на аба-
рва ла ся жыц цё пер ша га кас ма на ў -
та пла не ты Зям ля Юрыя Аляк се е ві-
ча Га га ры на». Гэ та бы ло са праўд ным 
шо кам. Я прый шоў у сваю май стэр ню 
(та ды яна яшчэ мес ці ла ся ў мас тац кім 
му зеі) і, рас клаў шы га га рын скія фо та, 
па чаў пра ца ваць. Ля піў, ледзь стрым лі-
ва ю чы слё зы. Ля піў на ад ным ды хан ні, 
за быў шы ся на ўсё. Пад ка нец дня парт-
рэт быў га то вы.

На заўт ра я пе ра вёў скульп ту ру 
ў гіпс і па ста віў су шыц ца на сон цы ў 
два ры му зея. А сам пай шоў па абе-
даць. Вяр та ю ся на зад — у два ры поў-
на лю дзей, дым, па жар ныя ма шы ны. 
Аказ ва ец ца, па куль я ад сут ні чаў, па 
ней кай пры чы не за га рэ лі ся пад соб ныя 
па мяш кан ні, і мая ра бо та апы ну ла ся ў 
са мым эпі цэнт ры па жа ру. Раз грэб шы 
баг ра мі га ла веш кі, па жар ні кі знай шлі 
скульп ту ру, але вы гляд яе быў сум ны. 
З бе лай яна ста ла чор най і моц на па-
шко джа най. Я пры нёс яе ў май стэр ню, 
і яна доў га яшчэ ста я ла там, па ка ле ча-
ная, пах ну чы га рэ лым. Спат рэ бі ла ся 
ня ма ла ча су, каб я змог знай сці ў са бе 
сі лы і ўзяц ца яе ад наў ляць.

А ў 1980 го дзе ў Мінск пры еха ла 
Ган на Ці ма фе еў на Га га ры на. Я па зна ё-
міў ся з ёю і за пра сіў да ся бе ў май стэр-
ню. Уба чыў шы аб га рэ лы бюст свай го 
сы на, Ган на Ці ма фе еў на за пла ка ла: 
«Юр ка паў та рыў свой лёс дру гі раз...» 
І па пра сі ла па да рыць парт рэт, які ёй 
вель мі спа да баў ся, для му зея род на-
га го ра да: «Ха чу, каб ён быў заў сё ды 
по бач».

Я па абя цаў, але не ду маў, што вы-
ка наць сваё абя цан не мне бу дзе так 
ня прос та. Скульп ту ра ж — не жы ва піс-
ная кар ці на, упа ка ваў і па вёз. Гіп са вы 
парт рэт трэ ба пе ра вес ці ў брон зу, а для 
гэ та га не аб ход ны спе цы яль ны за каз, 
не ма лыя срод кі. Урэш це, га то вую ад-
ліў ку ў ча ма да не не па вя зеш, па трэ бен 
ней кі транс парт. Сло вам, без да па мо гі 
дзяр жа вы не абы дзеш ся. Кі нуў ся я з 
прось баю ў Вяр хоў ны Са вет рэс пуб лі кі, 
а там мне ска за лі: «Сам ля піў — сам 
і вя зі»... У ор га нах куль ту ры, ку ды я 
не раз звяр таў ся, толь кі ру ка мі раз-
во дзі лі: маў ляў, срод каў ня ма, трэ ба 
па ча каць.

Ча каў я, ча каў і на рэш це на ва жыў-
ся на пі саць пісь мо Прэ зі дэн ту кра і ны 
Аляк санд ру Лу ка шэн ку. Толь кі пас ля 
гэ та га Мі ніс тэр ства куль ту ры рап там 
за ці ка ві ла ся ма ёй ра бо тай і ўсё, што 
я пра сіў, бы ло вы ка на на цал кам і без 
ця га ні ны. Да 70-год дзя з дня на ра джэн-
ня Юрыя Га га ры на на яго ра дзі ме бы ла 
ад кры та мая пер са наль ная вы ста ва, 

пры све ча ная кас міч най тэ ме, а ад лі-
ты ў брон зе бюст пер ша га кас ма на ўта 
пла не ты ад імя кі раў ні ка дзяр жа вы быў 
пе ра да дзе ны ме ма ры яль на му му зею 
го ра да Га га ры на.

— Хто з кас ма на ўтаў пас ля Га га-
ры на стаў аб' ек там ва шай ува гі?

— Клі мук. Пас ля та го, як ён зля-
таў у кос мас, Пётр Іль іч стаў у нас на-
цы я наль ным ге ро ем. І вось ад ной чы 
да зна ю ся: Клі мук пры яз джае ў Мінск. 
Але як з ім су стрэц ца, ка лі яго жа да-
юць ба чыць дзя сят кі роз ных ка лек ты-
ваў, за пла на ва на без ліч вы ступ лен няў 

і гу та рак? Да па мог род ны кам са мол, 
з якім я та ды быў у вя лі кай друж бе. 
Ней кім цу дам Пят ру ўда ло ся вы кра іць 
паў га дзін кі, каб за ско чыць да мя не ў 
май стэр ню, але і за гэ ты ка рот кі час я 
па спеў зра біць эцюд. Паз ней, ка лі ўжо 
ажы я таж ва кол асо бы Клі му ка кры ху 
спаў, ён, пры яз джа ю чы ў Мінск, за хо-
дзіў па па зі ра ваць мне яшчэ коль кі ра-
зоў. І толь кі пас ля гэ та га я зра біў яго 
скульп тур ны парт рэт, які, да рэ чы, яму 
вель мі спа да баў ся. І, мо жа, та му, ка лі 
Клі мук стаў ужо двой чы Ге ро ем Са вец-
ка га Са ю за і бы ло пры ня та ра шэн не 
па ста віць брон за вы бюст на яго ра дзі-
ме, Пят ро па пра сіў, каб гэ та зра біў я. 
Для мя не гэ та быў і вя лі кі го нар, і яшчэ 
боль шая ад каз насць. Ра ды, што ўсё 
атры ма ла ся на леж ным чы нам.

З га да мі на ша зна ём ства пе ра рас-
ло ў доб рае сяб роў ства. Пят ро лю біць 
бы ваць у ма ёй май стэр ні. Мы та ды 
за паль ва ем груб ку, са дзім ся по бач, 
ля жы во га агню, і ці ха, ня спеш на га-
мо нім.

З Клі му ка, па праў дзе ка жу чы, і па-
ча ла ся мая са праўд ная кас міч ная эпа-
пея. Ён, ка лі стаў на чаль ні кам па літ-
ад дзе ла атра да кас ма на ўтаў, за пра сіў 
мя не ў Зор ны га ра док, па зна ё міў са 
сва і мі сяб ра мі. А са мае га лоў нае — да-
біў ся ў на чаль ства, каб мне да зво лі лі 
ля піць ге ро яў кос ма су. Та ды гэ та бы ло 
вель мі ня прос та, сак рэт насць за хоў ва-
лі са мую стро гую. Ва ўсім: і ка лі бу дзе 
чар го вы па лёт, і хто па ля ціць, і хто дзе 
жы ве. Я ж пры сут ні чаў амаль на ўсіх 
на ра дах, прак тыч на чуў усе дзе ла выя 
раз мо вы, і мог бес па мыл ко ва вы зна-
чаць, хто па ля ціць на ступ ны. І ні ра зу 
не па мы ліў ся! Больш за тое, ля піў іх 
яшчэ да па лё ту. І пра віль на ра біў, та му 
што пас ля па лё ту ім ужо бы ло не да 
па зі ра ван ня.

Так вось не за ўваж на, не як са ма 
са бой кас міч ная тэ ма за ха пі ла мя не 
цал кам, я лі та раль на за хва рэў на яе. 
Зор ны стаў ма ім дру гім до мам. Я ез дзіў 
ту ды кож ны ме сяц і за ста ваў ся на 10-
20 дзён. Ля піў скульп тур ныя парт рэ ты 
ўсіх кас ма на ўтаў: спа чат ку ай чын ных, 
а пас ля і за меж ных, тых, што ля та лі 
па пра гра ме Ін тэр кос ма су, — па ля ка 
Мі ра сла ва Гер ма шэў ска га, фран цу-
за Жа на-Луі Крэць е на, ку бін ца Ма тая 
Мэн дэ са, ру мы на Дзміт рыа Пру на рыа, 
чэ ха Ула дзі мі ра Рэ ме ка...

Ха ця ве да е це што, бюс та Ва лян ці-
ны Це раш ко вай да гэ та га ча су я так і 
не зра біў. Шмат ра зоў да маў ля лі ся, і 
ўсё па ней кіх пры чы нах ад клад ва ла ся. 
Але я аба вяз ко ва зраб лю. Та му што 
Ва лян ці на Ула дзі мі ра ўна — пер шая ў 
све це жан чы на-кас ма наўт і та му, што 
яе баць кі з Бе ла ру сі.

Па мя таю, за ехаў не як да мя не ку-
бін скі кас ма наўт. Я па ка заў яму сваю 
кас міч ную га ле рэю. Ён доў га, уваж лі-
ва раз гля даў кож ны парт рэт, а пас ля і 
ка жа: «Гэ та ж усё мае сяб ры. Мне так 
пры ем на быць у іх кам па ніі. Не трэ ба 

мне больш ні я кай куль тур най пра гра-
мы. Я за ста ю ся тут...»

— Іван Які ма віч, а як вам пра ца ва-
ла ся з кас ма на ўта мі? Хто і чым вам 
больш за ўсё за пом ніў ся?

— Пра ца ва ла ся з імі лёг ка. Яны 
пры ву ча ныя да цярп лі вас ці, да дыс-
цып лі ны. Ска жаш ся дзець вось так, у 
ад па вед най по зе — мо гуць га дзі ну не 
зва рух нуц ца. І тым не менш, без цес на-
га кан так ту, без бліз ка га зна ём ства з 
ча ла ве кам ні чо га не атры ма ец ца. Мне 
ж трэ ба, ужо паў та ру ся, пе ра даць не 
толь кі знеш няе па да бен ства, але і ду-
хоў ны, унут ра ны свет, ства рыць воб-
раз. Та му мне ці ка ва бы вае на зі раць, 
як гэ ты ча ла век пас ля здзіў ле на раз-
гляд вае свой га то вы скульп тур ны парт-
рэт, як бы ад кры ва ючы неш та но вае, 
не вя до мае ў са мім са бе.

Над звы чай за ча ра ваў мя не Алег 
На віц кі. Прос ты бе ла рус кі хло пец з 
Чэр вень шчы ны, але коль кі ў ім пры ро-
джа най год нас ці, вы со кай куль ту ры, 
ду хоў най мо цы. Ён па зі ра ваў мне і да 
па лё ту, і пас ля. Тры маў ся ня зму ша на, 
рас ка ва на і вель мі цярп лі ва. Ад чу ва ла-
ся, што ча ла век ён та ва рыс кі, сціп лы, з 
па чуц цём гу ма ру, і ў той жа час нель-
га бы ло не за ўва жыць яго са бра нас ці, 
цвёр дас ці, энер гіч нас ці. Мы з Але гам 
з пер шай су стрэ чы па сяб ра ва лі. Ка лі 
быў у кос ма се, не каль кі ра зоў зва ніў 
мне ў май стэр ню прос та з ар бі ты.

Ха чу ска заць, што ўсе кас ма на ўты 
— лю дзі ці ка выя. Іх жа ад бор ідзе вель-
мі кар пат лі ва. Абы-хто сю ды не тра піць. 
Вон ка ва яны ўсе роз ныя, а ўнут ра на, 
ка лі га ва рыць шчы ра, усе ча мусь ці, як 
мне па да ло ся, не чым па доб ныя. Па-
доб ныя да Га га ры на. Пе рай ма юць яго 
па во дзі ны, яго ўсмеш ку, на ват пры чос-
ку ста ра юц ца ра біць яго ную. І трэ ба 
піль на, не адзін дзень угля дац ца, каб 
вы явіць сут насць ча ла ве ка.

— Вы ска за лі, што ра ней бы ва лі 
ў Зор ным ледзь не кож ны ме сяц. 
А як ця пер?

— Пас ля раз ва лу Са вец ка га Са ю за я 
не быў там больш за дзе сяць га доў. Ча-
му не быў? Та му што ўсё ста ла да ра гім, 
не да ступ ным для мя не — і бі ле ты на да-
ро гу, і пра жы ван не ў гас ці ні цы. Гэ та ра-
ней усё каш та ва ла ка пей кі. А ця пер...

І ўсё ж я не губ ляю ап ты міз му, не 
апус каю рук. І ве ру, што з да па мо гай 
доб рых лю дзей яшчэ не раз па бы ваю 
ў Зор ным, яшчэ па доў жу сваю кас міч-
ную га ле рэю. Гэ та тэ ма, з якой я ўжо, 
ві даць, не зма гу рас стац ца да кан ца 
сва іх дзён. У гэ тым мя не ак тыў на пад-
трым лі вае і мой ся бар Пят ро Клі мук. 
Дня мі ён пры слаў мне та кую тэ ле гра-
му: «Іван, прый дзе час, ка лі ўсё, што 
зроб ле на тва і мі ру ка мі, атры мае да-
стой ную ацэн ку».

Ра зум ныя лю дзі ка жуць: за кос-
ма сам — бу ду чы ня. Хто ім бу дзе ва-
ло даць — бу дзе ва ло даць і све там. У 
тым сэн се, што най ноў шыя да сяг нен ні 
ў га лі не на ву кі і тэх ні кі, якія да зва ля юць 
уз ні мац ца ў кас міч ныя вы шы ні, да зво-
ляць за ва ёў ваць вяр шы ні і ў ас тат ніх 
га лі нах зям ной цы ві лі за цыі.

ЖЫЦ ЦЁ ПРА ЖЫЦЬ — 
НЕ ПО ЛЕ ПЕ РАЙ СЦІ

— Іван Які ма віч, а што вы ўклад-
ва е це ў па няц це «сэнс жыц ця»?

— О, пра гэ та мно га мож на га ва-
рыць. А ка лі ко рат ка, то га лоў нае за-
клю ча ец ца ў тым, каб не змар на ваць 
ад ве дзе ныя та бе лё сам га ды, каб рэа лі-
за ваць да ра ва ныя Бо гам здоль нас ці.

— І як гэ та лепш зра біць?
— Рэ цэпт тут адзін — пра ца, пра ца і 

яшчэ раз пра ца. Нех та з вя лі кіх ска заў, 
што ге ній — гэ та на 90 пра цэн таў пра ца 
і толь кі ас тат няе — пры род ныя здоль-
нас ці. Цал кам з гэ тым згод ны. Ве да е це, 
я і дзя ся тай до лі не зра біў бы та го, што 
зра біў, ка лі б ад да ваў ся ля но це, гуль-
тай ству. Я ж са бе не да зва ляў та ко га 
ні ко лі. Пра ца ваў з ран ку і да поз ня га 
ве ча ра. А ў ма ла дыя га ды пры хоп лі ваў 
і вы хад ныя дні. Мой жыц цё вы дэ віз: ру кі 
па він ны быць кож ны дзень у глі не.

— Вы зда бы ва е це глі ну кож ны 
год?

— Ды не. Да стат ко ва адзін раз пры-
вез ці дзве то ны, і гэ та га хо піць амаль 
на ўсё жыц цё. Глі на мае ад ну вы дат ную 
якасць: чым яе бо лей ме сіш, ла шчыш 
— тым яна леп шай, мяк чэй шай ста но-
віц ца. Для ад ной ра бо ты трэ ба пе ра-
мяць паў то ны глі ны. Ру ка мі. Ка неч не, 
гэ та цяж ка. Але ка лі лю біш сваю спра-
ву, то на ўсе цяж кас ці за бы ва еш ся.

— У дру ку па ве дам ля ла ся, што 
пад час ле таш ніх ліў не вых даж джоў 
ва шу май стэр ню моц на за лі ло. Што 
бы ло па шко джа на?

— Мно гае. Я як раз рых та ваў ся да 
ра мон ту, і та му амаль увесь свой ар хіў 
— а гэ та кні гі, уні каль ныя фо та здым кі, 
каш тоў ныя не га ты вы, шмат лі кія за ма-
лёў кі — па клаў на пад ло гу, каб вы вез ці 
на да чу. А тут не ча ка ная па вод ка, і ва да 
з Ня мі гі дай шла аж но сю ды, за та пі ла 
май стэр ню. Без умоў на, вель мі шка да 
па шко джа на га, але што зро біш?

— Гэ та быў для вас, ві даць, са мы 
дра ма тыч ны дзень?

— На пэў на.
— А са мы шчас лі вы дзень мо жа-

це пры га даць?
— Са мыя шчас лі выя дні бы лі ў дзя-

цін стве. Як цёп ла, як со неч на ўспа мі на-
ец ца ця пер маё ма лен ства, пра ве дзе-
нае ся род ма ляў ні чай пры ро ды, ка лі я 
меў з на ва коль ным све там ар га ніч ную, 
не па рыў ную су вязь і ра зам з тым быў 
воль ны, як птуш ка.

— А што, паз ней да во дзі ла ся, 
воб раз на ка жу чы, на сту паць на гор-
ла ўлас най пес ні?

— Не, не ча га та ко га асаб лі ва не 
пры га даю. Хоць не ка то рыя мас та-
кі абу ра юц ца, што, маў ляў, іх ра ней, 
пры Са вец кай ула дзе, гвал ці лі са цы-
яль ны мі за ка за мі, ду шы лі цэн зу раю. 
А мас так па ві нен быць воль ным, тва-
рыць так зва нае чыс тае мас тац тва. Ну 
вось ця пер на рэш це да лі нам поў ную 
сва бо ду — ні за ка заў, ні цэн зу ры. Тва-
ры, што хо чаш. А я не ха чу та кой сва бо-
ды! Я па ві нен пры хо дзіць у май стэр ню 
і кож ны дзень пра ца ваць, а не ла маць 
га ла ву, дзе мне які ру бель зда быць. 
Ра ней я ў сту дзе ні ве даў, што бу ду ра-
біць у снеж ні. Пра гэ та кла па ціў ся Са-
юз мас та коў, Мас тац кі фонд. Дзе яны 
ця пер? Ледзь вы жы ва юць са мі.

Вя до ма, я без ра бо ты не ся джу. 
Неш та мне, па ста рой па мя ці, за каз-
ва юць, неш та я раб лю сам. Ад нак боль-
шасць ра бот не за па тра ба ва на...

— Вы ха це лі б, каб Са вец кі Са юз 
вяр нуў ся?

— Не па ду май це, што я ідэа лі зую мі-
ну лае, так ужо па ім на сталь гі рую. Не. 
Ёсць свае пе ра ва гі, і вель мі іс тот ныя, і 
ў на шым ця пе раш нім дні. Але ха це ла ся 
б, каб мас так быў тро хі больш са цы яль-
на аба ро не ны.

— А як вы ста ві це ся да ства рэн ня 
Са юз най дзяр жа вы?

— Ста ноў ча стаў лю ся. Мы — два 
брат нія на ро ды і па він ны жыць у друж-
бе. Ад гэ та га — уза ем ная вы га да: і па-
лі тыч ная, і эка на міч ная, і куль тур ная. 
Нам, твор чым лю дзям, пра сцей бы ло 
б на вед ваць адзін ад на го, на ладж ваць 
су мес ныя вы ста вы, аб мень вац ца мас-
тац кі мі да сяг нен ня мі.

На огул, усе лю дзі па він ны жыць у 
мі ры і зго дзе. Каб мож на бы ло пры-
хо дзіць да ча ла ве ка лю бой на цы я-
наль нас ці, як да свай го сяб ра. Ку бін-
скі кас ма наўт Та мая Мэн дэс ад ной чы 
мне ска заў так: «Зям ля звер ху та кая 
ма лень кая! Су шы не так і мно га, усё 
больш ва да. І ні дзе ні я кіх ме жаў. Вось 
са браць бы кі раў ні коў усіх кра ін ра-
зам, пад няць у кос мас, і хай бы яны 
па гля дзе лі на ўсё гэ та з вы шы ні і за ду-
ма лі ся, як на шу зям лю, та кую пры го-
жую і та кую да вер лі вую, аба ра ніць ад 
раз бу рэн няў і смер та нос ных вой наў, 
за ха ваць і пе ра даць у пер ша род най 
кра се на шчад кам».

— У вас шмат сяб роў?
— Ка лі лі чыць кас ма на ўтаў, то шмат. 

Ад нак са мых бліз кіх і даў ніх — ма ла. 
Ады хо дзяць сяб ры, ады хо дзяць... Ня-
ма ўжо Ва ло дзі Баль ба са ва, вя до ма га 
бе ла рус ка га фі зі ка, вы дат на га знаў цы 
паэ зіі і прос та цу доў на га ча ла ве ка. За 
мя жой апы нуў ся Алег Па поў, па пу ляр-
ны цыр ка вы клоўн, з якім мы доў гія 
га ды вель мі бліз ка сяб ра ва лі. Вя до ма, 
мы зрэдзь ча су пе ра звонь ва ем ся з ім, 
але гэ та ўжо не тое. А бы ва ла, вось ля 
гэ тай груб кі мы пра седж ва лі но чы на-
пра лёт. І не маг лі на га ва рыц ца. За тое, 
дзя куй Бо гу, ёсць яшчэ ў мя не Мі ша 
Гры гор' еў, з якім сяб ру ем ужо больш за 
паў ве ка. Ёсць Мі хась Кень ка, які ду жа 
па ма гае мне раз бі рац ца ў ма іх ар хі вах 
ды і ў ін шых бы та вых праб ле мах. Мае 
сяб ры — гэ та маё ду хоў нае апі ры шча, 
мая ма раль ная пад трым ка.

— Што вы больш за ўсё цэ ні це ў 
лю дзях?

— Пры стой насць. Да бры ню. Я так 
лі чу, што ка лі на ват нех та та бе пры чы-
ніў зло, не ад каз вай на гэ та злом, на ад-
ва рот, зра бі яму што-не будзь доб рае, і 
ча ла век аба вяз ко ва гэ та ацэ ніць.

— А што вы не пры ма е це ў лю-
дзях?

— Не пры маю здра ды. Вель-
мі за сму чае мя не не аба вяз ко васць. 
Я — ча ла век дыс цып лі ны і ха чу гэ та га 
ад ін шых.

— Ваш ідэ ал жан чы ны? Што яго, 
на ва шу дум ку, вы зна чае?

— Жа ноц касць. І ўсё тая ж да бры ня. 
Не па мя таю, хто з паэ таў вель мі доб ра 
ска заў: «Если в женщине есть доб ро та 
— значит, женщина сос то я лась».

— Ці лю бі це вы му зы ку? І якую 
— кла січ ную, эст рад ную, на род ную, 
рок?

— Вось рок дак лад на не люб лю. Су-
час ную па псу — так са ма. З за да валь-
нен нем слу хаю ду хоў ную, кла січ ную, 
на род ную му зы ку. Асаб лі ва па чуц цё-
выя, за ду шэў ныя ме ло дыі. Мне пад іх 
доб ра пра цу ец ца. Я са браў цэ лую ка-
лек цыю та кіх дыс каў.

— Па чуц цё адзі но ты вам зна ё-
мае?

— Я не люб лю адзі но ты. Та му ў ма-
ёй май стэр ні па ста ян на бы ва юць са-
мыя роз ныя лю дзі. Я на ват не ве даю, 
хто сён ня мо жа прый сці. Але для гос ця 
заў сё ды зной дзец ца ку бак све жа за ва-
ра най на дух мя ных зёл ках гар ба ты, а 
то і чар ка. Праў да, ча сам бы ваю жорст-
кім: ма гу па ка заць на дзве ры. Гэ та ка лі 
ча ла век вяр зе роз нае глуп ства, ады-
мае толь кі мой каш тоў ны час.

— У ад ным з ін тэр в'ю вы пры-
зна лі ся, што ма ры це на пі саць кні гу. 
Гэ та бу дуць ме му а ры аль бо мас тац-
ка-пуб лі цыс тыч ны роз дум аб пра-
жы тым і пе ра жы тым?

— Я на пра ця гу мно гіх га доў вя ду 
дзён нік. За піс ваю сю ды пра най больш 
знач ныя па дзеі ў жыц ці кра і ны, у аса-
біс тым жыц ці, пра су стрэ чы з ці ка вы мі 
людзь мі. Та кіх агуль ных сшыт каў на-
збі раў ся ўжо не адзін дзя ся так. Ха чу 
ад ной чы за сес ці за іх, пе ра чы таць, вы-
браць леп шае і пад рых та ваць да дру-
ку. А што з гэ та га атры ма ец ца — не 
ве даю.

— Вы мо жа це на зваць ся бе шчас-
лі вым ча ла ве кам?

— Без умоў на. Я ра на вы браў свой 
шлях і ні ко лі, ні ра зу аб гэ тым не па-
шка да ваў. Усё жыц цё я зай ма ю ся лю бі-
май спра вай, якая дае мне ма раль нае 
за да валь нен не, пэў ную вя до масць, 
дзяр жаў нае і гра мад скае пры знан не. 
Уся ля кае бы ло ў мя не на гэ тым шля ху 
— пе ра мо гі і ня ўда чы, ра дас ці і за сму-
чэн ні, на быц цё сяб роў і іх стра та... І 
гэ та нар маль на. Як ка жуць у на ро дзе: 
жыц цё пра жыць — не по ле пе рай сці.

Гу тар ку вёў Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ.
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Іван МІС КО:

«КОС МА СУ НА ЛЕ ЖЫЦЬ БУ ДУ ЧЫ НЯ»
Яго вя до мас ці, яго вы со кіх уз на га род і зван няў ха пі ла 
б для та го, каб ад чуць ся бе вя лі кім лю бо му твор цу. 
Мяр куй це са мі: за слу жа ны дзе яч мас тац тваў, на род-
ны мас так Рэс пуб лі кі Бе ла русь, лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі СССР, ака дэ мік Між на род най ака дэ міі ду хоў на га 
адзін ства на ро даў све ту... Тут са праў ды ў лю бо га твор-
цы га ла ва мо жа за кру жыц ца.
У лю бо га, але не ў Іва на Які ма ві ча Міс ко — вя до ма га 
бе ла рус ка га скульп та ра. Ня гле дзя чы на свае вы дат ныя 
за слу гі, на сваю шы ро кую па пу ляр насць, ён за ста ец ца 
ўсё та кім жа па-ся лян ску прос тым, па-на род на му муд-
рым, шчы рым, ад кры тым і аба яль ным у раз мо ве.
А між тым, Іван Які ма віч не прос та вя до мы — уні каль-
ны скульп тар. Яго ўні каль насць перш за ўсё ў тым, 
што ён ства рыў свое асаб лі вую кас міч ную га ле рэю, у 
якой са мая ба га тая ў све це ка лек цыя скульп тур ных 

парт рэ таў кас ма на ўтаў роз ных кра ін — Аме ры кі, Анг-
ліі, Фран цыі, Гер ма ніі, Япо ніі, Поль шчы, Чэ хіі, Ру мы ніі, 
Аф га ні ста на, В'ет на ма і ін шых. Фе дэ ра цыя кас ма на ў -
ты кі Ра сіі ўзна га ро дзі ла Іва на Міс ко ме да лём «За за-
слу гі», які да ец ца толь кі кас ма на ўтам.
За хоп ле насць кос ма сам доў жыц ца ў скульп та ра ўжо 
больш за паў ве ка. І, зда ец ца, ён не збі ра ец ца здрадж-
ваць га лоў най тэ ме ў сва ёй твор час ці. Пас ля не ка то ра-
га пе ра пын ку Іван Які ма віч зноў стаў бы ваць у Зор ным 
га рад ку, а ў яго май стэр ні — трэ ці бе ла рус кі кас ма наўт 
Алег На віц кі. Зна чыць, не ўза ба ве з'я віц ца но вая ра бо та 
сла ву та га Май стра.
Але не трэ ба ду маць, што гэ та адзі ная за хоп ле насць у 
Іва на Міс ко. Ён — аў тар дзя сят ка ма ну мен таль ных тво-
раў, со цень скульп тур ных парт рэ таў вя до мых дзея чаў 
куль ту ры, на ву кі, пра цы, мно гіх ме ма ры яль ных до шак.

Я прый шоў у сваю май стэр ню (та ды яна яшчэ мес ці ла ся 
ў мас тац кім му зеі) і, рас клаў шы га га рын скія фо та, па чаў 
пра ца ваць. Ля піў, ледзь стрым лі ва ю чы слё зы. Ля піў на ад ным 
ды хан ні, за быў шы ся на ўсё. Пад ка нец дня парт рэт быў га то вы.

Нех та з вя лі кіх ска заў, 
што ге ній — 
гэ та на 90 пра цэн таў пра ца 
і толь кі ас тат няе — 
пры род ныя здоль нас ці.

Ку бін скі кас ма наўт Та мая 
Мэн дэс ад ной чы мне ска заў 
так: «Зям ля звер ху та кая 
ма лень кая! Су шы 
не так і мно га, усё больш ва да. 
І ні дзе ні я кіх ме жаў...»


