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Я
ГО заў сё ды мож-
на знай сці ў сва ёй 
май стэр ні (ця пер 

май стэр ні-му зеі). Тут 
скульп тар і ў вы хад ныя 
дні. Як пры зна ец ца май-
стар, вы хад ныя — гэ та 
свя та, а іх лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі СССР і 
прэ міі Са юз най дзяр жа-
вы пры звы ча іў ся пра во-
дзіць з глі най у ру ках.

З гэ тым вы са ка род ным 
ма тэ ры я лам, як на зы вае глі-
ну сам май стар, Іван Міс ко не 
рас ста ец ца ўжо на пра ця гу 
шас ці дзе ся ці год дзяў. Мас-
так ка жа, што ня ма больш 
па слух мя на га ма тэ ры я лу, і 
па раў ноў вае яго з зо ла там, 
якое дае яму сі лы тва рыць.

Мы ся дзім у май стэр ні ў 
акру жэн ні брон за ва-гіп са-
вых кас ма на ўтаў, а так са ма 
ін шых вя до мых асоб і гу та-
рым пра лю боў да мас тац тва 
і яе вы то кі.

Дзе да ва праў да 
і вы ха ван не 
па-баць коў ску

— Я не пом ню сваю баб-
ку, за тое доб ра па мя таю дзе-
да — Сця па на Сця па на ві ча 
Міс ко, — па чы нае Іван Які ма-
віч. — Дзед мя не вель мі лю-
біў, заў сё ды неш та для мя не 
га та ваў. А ад ной чы ён рас ка-
заў праў ду. Ка лі дзед па ехаў 
сва тац ца да сва ёй бу ду чай 
ня вес ты (гэ та бы ло зі мой), ня-
кеп ска вы пі лі. Па куль да еха-
лі, яго ў сан ях не ака за ла ся: 
стра ці лі па да ро зе. Дру гі раз 
сва таў ся ўжо да ін шай. Сён-
ня я ду маю, а мо жа, і доб ра, 
што дзед да пер шай ня вес ты 
не да ехаў: хто б та ды за мест 
мя не на ра дзіў ся?

Дзя цін ства бу ду ча га на-
род на га мас та ка прай шло на 
Сло нім шчы не. Ва кол — лес. 
Не па да лё ку ад ха ты пра ця-
ка ла рэч ка Ва лоб рын ка. На 
ху та ры ён на ра дзіў ся, ад сюль 
пай шоў у шко лу, а по тым і ў 
ар мію. Тут за стаў і 1939 год, 
і Вя лі кую Ай чын ную...

Баць ка Іва на Міс ко ў вай ну 
быў пар ты зан скім су вяз ным, 
на фронт за бра лі пас ля вы-
зва лен ня Бе ла ру сі, дай шоў да 
Бер лі на. «Ка лі вяр нуў ся, я па-
пра сіў на дзець яго ка шу лю, — 
рас каз вае скульп тар. — Каў-
нер вя лі кі-вя лі кі, прый шло ся 
зра біць два «гар мо ні кі» і за-
шыць, але так, каб уз на га ро ды 
бы лі ві даць. Гэ так і ха дзіў па 
вёс цы. Мне ха це ла ся па хва-
ліц ца, які ў мя не баць ка!»

Пас ля вай ны Якім Міс ко 
пра ца ваў лес ні ком. Лю боў 
да пры ро ды пры ві ваў і адзі-
на му сы ну.

— Ну а вы ха ван не якое бы-
ло? — згад вае мас так. — У 
ад ным ку це ві се ла па пру га, у 
дру гім — аб раз. Баць ка ні ко лі 
не сва рыў ся, прос та па каз ваў 
на кут з па пру гай. І толь кі ад 
гэ та га ад но мес ца ўжо па чы-

на ла свяр бець. Але зда ра ла-
ся, што пры мя ня ла ся яна па 
пры зна чэн ні. І гэ та ня дрэн на.

Мас так 
з трэ ця га ра зу

Як пры зна ец ца скульп-
тар, ні хто для яго пра фе сію 
не вы бі раў. Ма ля ваць па чаў 
яшчэ ў шко ле. І не толь кі на 
па пе ры.

— У ха це ста я ла вя лі кая 
рус кая печ, — ус па мі нае Іван 
Міс ко. — Ка лі баць кі іш лі ў го-
рад або на ра бо ту, я за ла зіў 
у яе, да ста ваў вуг лі і на доб-
ра па бе ле най пе чы ма ля ваў 
пей за жы. А тым ча сам ду маў, 
што ка лі прый дзе ма ці або 
баць ка, то як ад лу пяць! Але за 
печ ні хто ні ра зу не сва рыў ся. 
Ад ной чы ў ха ту зай шоў су сед 
і, уба чыў шы маё ма ля ван не, 
пы тае ў ма ці: «А хто гэ та тут 
у вас ма люе?» — «Дык гэ та 
мой сы нок», — ад каз вае ма-
ці. — «Вань ка? Дык ён, мо жа, 
бу дзе мас та ком?» — вы ка заў 
зда гад ку су сед.

Так і атры ма ла ся. Не пісь-
мен ныя баць кі, якія ўсё жыц-
цё зай ма лі ся сель скай гас-
па дар кай, вы ха ва лі мас та ка, 
імя яко га праз шмат га доў 
ста ла вя до мае не толь кі бе-
ла ру сам, а і за ме жа мі на шай 
кра і ны. А між ін шым, шлях да 
мас тац тва ў Іва на Міс ко быў 
зу сім не прос тым.

— Ка лі я ўпер шы ню па-
сту піў у Мін скае мас тац кае 
ву чы лі шча, то пер шую ноч 
спаў пад ста лом у ад ным з 
яго па ко яў, — рас каз вае Іван 
Які ма віч. — Рэ чмя шок, у якім 
бы лі су ха ры, клаў пад га ла ву. 
Пра чнуў ся ра ні цай, а ня ма ні 
су ха роў, ні гро шай...

Та ды па чы на ю чы мас так 
са браў усе свае ма люн кі і па-
ехаў у вёс ку. На на ступ ны год 
пры ехаў із ноў. Але як толь кі 
па сту піў, яго за бра лі ў ар мію. 
І толь кі з трэ цяй спро бы, ужо 
пас ля служ бы, ён стаў на ву-
чэн цам Мінск ага мас тац ка га 
ву чы лі шча.

Праз шмат га доў ад на-
курс ні кі рас ка за лі Іва ну, з-за 
ка го ён пер шы раз вы му ша ны 
быў па кі нуць уста но ву. Аказ-

ва ец ца, яго аба краў на тур-
шчык, яко га скульп тар ля піў. 
«Да ве даў шы ся ўсю праў ду, 
я раз біў яго парт рэт, — пры-
зна ец ца мас так. — Прай шоў 
час, і я зра зу меў, якое глуп-
ства зра біў. Гэ та бы ла мая 
сту дэнц кая ра бо та, за якую 
атры маў доб рую ад зна ку. 
Толь кі не мог пра ба чыць та го, 
што гэ ты ча ла век мя не аба-
краў. Ён жа мне па зі ра ваў, у 
во чы гля дзеў...»

«Па ха ва лі, 
але не пра да лі!»

Ня гле дзя чы на той вы па-
дак, Іван Міс ко лі чыць, што 
ў жыц ці яму шан ца ва ла. На-
прык лад, та ды, ка лі за бі ра лі 
ў ар мію...

— Пом ню, за пра сі лі ў ва-
ен ка мат і ка жуць, што не вяс-
ной, а во сен ню за бя руць, — 
га во рыць мас так. — Ка жу, 
як гэ та во сен ню? Па стрыг лі, 
як я вяр ну ся та кім у вёс ку? 
Дзяў ча ты ж па ду ма юць, што 
хво ры, хі лы, бра ка ва ны, раз 
у ар мію не ўзя лі. Хто за мя не 
за муж вый дзе? Та ды ка жу 
ва ен ка му, што не пай ду да-
ха ты! Я быў упар ты.

Слу жыў Іван Міс ко ў За-
бай кал лі. Там бы ла маг чы-
масць і ма ля ваць, і ля піць. А 
ка лі вяр нуў ся з ар міі, ужо не 
па сту паў на жы ва піс нае ад-
дзя лен не, а вы ра шыў усур' ёз 
за няц ца скульп ту рай.

У 1968 го дзе мас так стаў 
удзель ні кам чэ ха сла вац кіх 
па дзей. «У той ве чар у пар ку 
Гор ка га ад кры ла ся мая не вя-
лі кая вы стаў ка, — ус па мі нае 
Іван Які ма віч, які та ды ўжо 
пра ца ваў у На цы я наль ным 
мас тац кім му зеі. — Скон чы-
ла ся ўсё поз на, а па коль кі я 
жыў та ды ў Чы жоў цы, сяб ры 
пра па на ва лі мне за стац ца 

ў іх на нач лег. Але я па ехаў 
да до му. У тры га дзі ны но-
чы — стук у дзве ры. Ад чы-
ніў — ста яць вай скоў цы. Праз 
не каль кі дзён я апы нуў ся ў 
Чэ ха сла ва кіі, дзе пра вёў тры 
ме ся цы».

Ад ной чы там, на чу жы не, 
афі цэ ры па пра сі лі Іва на Міс ко 
(а ён ужо быў чле нам Са ю за 
мас та коў БССР) на ма ля ваць 
жан чын. Пра ца ваць май стру 
да вя ло ся ў па ля вых умо вах. 
Па пе ру знай шлі ў шта бе, 
фар бу за мя ні ла зя лён ка, за-
мест пэнд зляў — бя ро за выя 
га лін кі.

— Я па чаў пры гад ваць 
на тур шчыц, сва іх зна ё мых, 
у вы ні ку атры ма ла ся се рыя 
аго ле ных жа но чых фі гур, — 
рас каз вае мас так. — Вы стаў-
ка раз мяс ці ла ся ў па лат цы. 
По бач ста я ла вай ско вая 
часць з па ля ка мі, якія так са-

ма пры хо дзі лі на вы стаў ку...
Але не ўсім прый шлі ся 

тыя кар ці ны да спа до бы. За 
ма раль нае раз ла жэн не стар-
ша га сяр жан та Міс ко на ват 
ха цеў су дзіць ва ен ны тры бу-
нал! «Шчы ра ка жу чы, я спа-
ло хаў ся: у тых умо вах усё 
маг ло быць, — пры зна ец ца 
Іван Які ма віч. — Але ге не рал 
ака заў ся на столь кі пры стой-
ным ча ла ве кам, што да су да 
спра ва не дай шла. Вы стаў ка 
пра цяг ва ла ся... Прый шоў час, 
ка лі мы збі ра лі ся з'яз джаць у 
Бе ла русь. Аб гэ тым да ве да лі-
ся па ля кі. Прый шлі да мя не і 
ка жуць, каб я ім пра даў сва іх 
«ка бет». Мы з афі цэ ра мі па-
ра і лі ся, а яны і ка жуць: «Гэ-
тыя жан чы ны нам ста лі ўжо 
як жон кі, ні за што не пра да-
дзім!» Мы пай шлі ў лес, на-
сек лі га лі нак, рас кла лі іх у той 
жа па лат цы, па кла лі звер ху 
ма люн кі, пры сы па лі зям лёй 
і па ста ві лі драў ля ны крыж — 
па ха ва лі, але не пра да лі!»

За ча ра ва ны 
Сусветам

Іван Міс ко ні ко лі не су-
мня ваў ся ў тым, што вы браў 
пра віль ную пра фе сію. Яго аў-
тар ству на ле жаць скульп ту-
ры вя до мых лю дзей, пом ні кі 
за мя жой і ў род най Бе ла ру сі: 
Мак сі му Гор ка му ў цэнт раль-
ным мін скім пар ку, Клі му ку ў 
Брэс це... Але най больш важ-
ным, без умоў на, стаў пом нік 
ма ці-па тры ёт цы ў Жо дзі не, 
які Іван Міс ко ства раў ра зам 
з Мі ха і лам За спіц кім і Мі ка ла-
ем Ры жан ко вым.

З На стас сяй Куп ры я на вай, 
пра та ты пам га лоў най ге ра і ні, 
яны бы лі зна ё мыя аса біс та, 
па ста ян на ез дзі лі да жан чы-
ны і вель мі пе ра жы ва лі, каб 
яна да жы ла да ад крыц ця 

пом ні ка. «Пом ню, па еха лі да 
яе, як атры ма лі Дзяр жаў ную 
прэ мію СССР, — ус па мі нае 
Іван Які ма віч. — Ку пі лі па да-
рун кі, па вя за лі ёй да ра гую 
хуст ку. Яна шмат нам рас-
каз ва ла пра сва іх дзя цей. 
Ка за ла, што час та хо дзіць 
да пом ні ка, пе ра жы вае, што 
ма лод шы, Пе ця, ста іць там 
без шап кі...»

Але па-са праўд на му за ча-
ра ва ла Іва на Міс ко кас міч ная 
тэ ма ты ка. На пер шую скульп-
ту ру ў гэ тым рэ чы шчы яго 
на тхніў па лёт на ар бі ту Юрыя 
Га га ры на. Ру кі мас та ка не ад-
ной чы ля пі лі су свет на вя до-
мых кас ма на ўтаў, боль шасць 
з якіх па зі ра ва ла для яго аса-
біс та. Пра бліз кае сяб роў ства 
скульп та ра з бе ла рус кі мі кас-
ма на ўта мі, а так са ма пра тое, 
што Алег На віц кі не ад ной чы 
тэ ле фа на ваў яму з ар бі ты 

(ві дэа-він ша ван не, за пі са нае 
для юбі ля ра на кас міч най 
стан цыі, мож на па гля дзець 
на www.zviazda.by), не ве дае 
толь кі не ці каў ны. Іван Міс ко 
свой у Зор ным га рад ку, які 
стаў для яго дру гім до мам.

Май стэр ня 
як му зей і ку то чак 
дзя цін ства

На ад ной з па ліц у май-
стэр ні мас та ка ба чу парт рэт 
дзяў чын кі. Ён на ле жыць ад-
ной з ву ча ніц 90-й мін скай 
шко лы. Бы лі ча сы, ка лі мас-
так да ваў май стар-кла сы 
пе рад школь ні ка мі. По тым 
пры но сіў скульп ту ру ў клас, 
і дзе ці пі са лі са чы нен не аб 
на ра джэн ні парт рэ та іх ад на-
клас ні ка. Ад ну з тых ра бот, 
парт рэт Воў кі, на ват ку пі ла 
Мі ніс тэр ства куль ту ры.

— Я вель мі ха цеў бы ве-
даць лёс гэ тых дзя цей, — 
ка жа Іван Які ма віч. — Ка лі 
нех та па знае ся бе, ня хай ад-
гук нец ца. Маг чы ма, па ля піў 
бы іх зноў ку.

У май стэр ні — са праўд ны 
му зей. Тут не толь кі скульп-
ту ры, фо та здым кі (Іван Міс ко 
ня дрэн ны фа то граф), ёсць і 

шы коў ная ка лек цыя аў то гра-
фаў. Толь кі не на па пе ры, а на 
плас ты лі не або на ват ад лі тыя 
ў брон зе — у та кім вы гля дзе іх 
не пад ро біш, не са трэш.

У май стэр ні — і рэ чы з 
баць коў скай ха ты, якая і да-
гэ туль ста іць, але там жы вуць 
ужо ін шыя лю дзі. Мы гля дзім 
на ку дзе лю і аба жур, і мас так 
зноў вяр та ец ца ў дзя цін ства:

— Пом ню, ве чар. За ста-
лом — ма ці, дзед, баць ка, 
сяст ра Лю ба і я. Рап там ма ці 
ка жа, што трэ ба пра даць ка-
ро ву: маў ляў, ма ла ко ня тлус-
тае. Баць ка па жар та ваў, што, 
мо жа, гэ та Вань ка кеп ска 
па се. На ступ ным ра зам раз-
мо ва паў та ра ец ца. Я на стой-
ваў, што ка ро ву пра да ваць не 
трэ ба. Баць ка па гля дзеў на 
мя не і пы та ец ца, што я на-
ра біў. Да вя ло ся рас ка заць, 
што з'я даю ўсе вярш кі з ма-

ла ка... Іх вель мі лю біў, злі ваў 
у шклян ку і вы пі ваў. Пас ля гэ-
та га пе ра стаў: мя не му чы ла 
сум лен не, што ка ро ву мо гуць 
пра даць, а по тым за рэ заць.

* * *
У Іва на Міс ко яшчэ ня ма ла 

твор чых за дум. Ён ма рыць па-
ста віць пом нік Льву Са пе гу ў 
род ным Сло ні ме, га на ро вым 
гра ма дзя ні нам яко га з'яў ля-
ец ца, ад на му з най буй ней-
шых на шых ву чо ных Ка зі мі-
ру Се мя но ві чу, фран цуз скай 
мас тач цы ро дам з Ба ры са ва 
Над зеі Ха да се віч-Ле жэ, якую 
доб ра ве даў. І па-ра ней ша му 
бу дзе ад да ным сва ёй кас міч-
най тэ ма ты цы. Мас так не лю-
біць ад па чын ку і пры зна ец ца, 
што яго ні ко лі не бу дзе...

Па куль ма тэ ры ял рых та-
ваў ся да дру ку, ста ла вя до ма, 
што Фе дэ ра цыя кас ма на ўты-
кі Ра сіі ўда сто і ла Іва на Міс ко 
най вы шэй шай уз на га ро ды — 
ор дэ на Га га ры на. У сваю чар-
гу, ка лек тыў рэ дак цыі га зе ты 
«Звяз да» жа дае Іва ну Які ма-
ві чу, які, да рэ чы, у свой час 
з'яў ляў ся па за штат ным ка-
рэс пан дэн там на шай га зе ты, 
моц на га зда роўя, даб ра бы ту 
і твор ча га ім пэ ту!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kаnуutа@zvіаzdа.bу

Фо та з ар хі ва мас та ка.

ЧА ЛА ВЕК-КОС МАС
На род ны мас так Бе ла ру сі Іван Міс ко на пя рэ дад ні свай го 85-год дзя 

рас ка заў «Звяз дзе» пра са мае за па вет нае

 Экі паж кас міч на га ка раб ля «Са юз МС-03», які ўзна чаль вае 
наш зям ляк Алег НА ВІЦ КІ, на ар бі це азна ё міў ся 

з ра бо та мі Іва на МІС КО.

«Ка лі баць кі іш лі 
ў го рад або на ра бо ту, 
я за ла зіў у печ, 
да ста ваў вуг лі 
і ма ля ваў 
на ёй пей за жы».

ОАО «Лидапищеконцентраты»
сообщает, что 24 марта 2017 года  в 14.00 

состоится годовое общее собрание акционеров 

Место нахождения общества: Гродненская область, г. Лида, ул. Тавлая,11.
Место проведения собрания: помещение актового зала, расположенного 
по адресу: Гродненская область, г. Лида, ул. Тавлая, 11.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лидапище-
концентраты» в 2016 году и основных направлениях деятельности Обще-
ства на 2017 год.

2. Отчет наблюдательного совета ОАО «Лидапищеконцентраты» за 
2016 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии 
за 2016 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету прибылей и 
убытков, годовому отчету ОАО «Лидапищеконцентраты». Ознакомление  
Общества с заключением аудитора.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2016 год.

5.  Утверждение распределения чистой прибыли за 2016 год. О выплате 
дивидендов за 2016 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли ОАО «Лидапище-
концентраты» на 2017 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной 
комиссии ОАО «Лидапищеконцентраты».

8. О назначении материального вознаграждения членам наблюдатель-
ного совета и ревизионной комиссии. 

 Акционеры (их представители) имеют право ознакомиться с инфор-
мацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению собрания в рабочие дни с 3 марта 2017 года с 8.00 до 17.00 по 
адресу: г. Лида, ул. Тавлая,11 (приемная секретаря руководителя), а в день 
проведения собрания – во время и в месте его проведения. 

Регистрация участников собрания – с 13.00 до 13.50 по месту про-
ведения собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Об-
щества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный советУНП 500021268


