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На атрыманне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь

Кастусь Качан. Прыўзняцца над зямлёй…

– На экскурсіі па сваёй выставе Вы, Кастусь 
Іванавіч, казалі, што падчас вучобы на фізіч-
ным факультэце Ваша жыццё перавярнула кні-
га “Прага да жыцця” Ірвінга Стоўна. Гэта апо-
вед пра лёс мастака-постімпрэсіяніста Вінсента 
Ван Гога, пад уплывам якога развіваўся жывапіс 
усяго ХХ стагоддзя. Аднак сусветная вядомасць 
прыйшла да Ван Гога толькі пасля яго смерці. 
Згаданая кніга, па сутнасці, і прадвызначыла 
Ваша далейшае жыццё – прачытаўшы яе, Вы 
прынялі рашэнне стаць не фізікам, а мастаком. 

– Так, убачыўшы ў нейкім сэнсе ў Ван Гогу сябе, 
я адчуў, што здолею перавярнуць горы. Ува мне 
яшчэ з юначых гадоў жыла прага да жывапісу, не-
адольнае жаданне стаць мастаком, але я ўвесь час 
імкнуўся падавіць, заглушыць гэта ў сабе, бо мне 
здавалася, што мастакі – гэта амаль богі. Таму і 
паступіў на фізічны факультэт БДУ. Аднак, пра-
чытаўшы Ірвінга Стоўна, увачавідкі пераканаў-
ся, што мастакі – жывыя людзі. У Ван Гогу, у яго 
характары, яго шаленстве я ўбачыў самога сябе. 
І хоць вучобу на фізічным факультэце не кідаў, 
але ўжо тады адназначна вырашыў, што буду мас-
таком. Праўда, доўгі час пасля яшчэ бачыў сны, як 
штосьці не здаў падчас экзаменаў. (Смяецца.)

– А Вы не баяліся паўтарэння лёсу калі не Ван 
Гога, які пражыў у беднасці, то хоць бы Ірвінга 
Стоўна, які, перш чым яго кніга была надрукава-
ная, атрымаў сямнаццаць адмоў з выдавецтваў?

– Вы пытаецеся пра пакуты? Я не думаў тады 
пра гэта – мне важна было сцвердзіць сябе як 
мастака. Я адчуваў, што ў мяне ёсць патэнцыял, 
што здолею штосьці зрабіць у мастацтве. І калі 
раней усведамляў гэта неяк цьмяна, падсвядома, 
то пасля кнігі Стоўна літаральна акрыяў.

– А як Вашы бацькі паставіліся да такога вы-
бару? Вы ж паходжаннем з вёскі, а на вёсцы пе-
равагу аддаюць больш “зямным” прафесіям. 
Прыгадваецца, як маці казала маленькаму Мар-
ку Шагалу: “Паслухай мяне, дзіцятка: можа, 
усё ж лепш табе стаць гандлёвым агентам? І ад-
куль на нас такія напасці?” Гэтаксама і маці Янкі 
Купалы гаварыла сыну: “Ясю, як жыць будзем? 
Бацькі няма, ты ўсё кніжкі чытаеш, вершы скла-
даеш. Дабром усё гэта не скончыцца. Што ты са-
бе думаеш? Ці ты хлеб з гэтага будзеш есці?”

– Мая маці вельмі шкадавала мяне, гаварыла: 
“Во каб не кінуў настаўнічаць, мо ўжо і дырэкта-
рам быў бы!” Але калі пачалі купляць мае тво-
ры і я неяк пахваліўся: “Бачыш, колькі я грошай 
зарабіў!” – мама казала: “Павязло чарвяку на 
вяку!” Пасля гэтая фраза зрабілася ў асяроддзі 
мастакоў крылатай… (Смяецца.) Праўда, мама 
ўсё роўна, па-мойму, не верыла ў мяне.

– А ці былі беларускія кнігі, якія, можа, і 
не паўплывалі на Вас гэтак жа, як “Прага да 
жыцця” Стоўна, але ўсё роўна пакінулі неза-
быўны след у памяці?

Яго называюць песняром беларускіх мястэчак, 
і яно цалкам слушна, бо з палотнаў мастака ліецца 
святло малой радзімы і паўстае мілая сэрцу правін-
цыя з яе традыцыйным шматвекавым укладам, ня-
кідкімі краявідамі, з дзіўнай, насычанай глыбокімі 
філасафічнымі фарбамі прыгажосцю і маўклівай 
веліччу. На яго палотнах – пейзажы настрою, пей-
зажы Бацькаўшчыны, пейзажы душы, якія невымоў-
на родняцца з густой прозай класічнай беларускай 
літаратуры (творы Кастуся Качана таксама трэба 
“чытаць”!). А колькі паэтычнасці ў адных толькі на-
звах твораў: “Напрадвесні”, “Абуджэнне”, “Талая ва-
да”, “Сакавіцкая самота”, “Самы доўгі дзень”, “Шарая 
гадзіна”, “На Пакровы”, “За гадзіну да зімы”, “Уначы 
выпаў снег”, “Белы сум”, “Забытае”… У яго карцінах 

амаль страчаная ўрбанізаванай памяццю правінцыя сцішае хаду і робіцца магнетычным цэнтрам сусве-
ту: Вішнева, Вішнявец, Вуглы, Гальшаны, Дварэц, Дзятлаў, Жупраны, Івянец, Іўе, Крэва, Лаўрышава, Мір, 
Навагрудак, Нясвіж, Пінск, Ракаў, Раўбічы, Слабодка, Солы, Уселюб, Шчорсы, Шылавічы… І не было нават 
ценю пафасу ў назве персанальнай выставы, што наладзіў сёлета да яго 70-годдзя Нацыянальны мастацкі 
музей Рэспублікі Беларусь, – “Радзімаю зачараваны”, бо ён такі і ёсць, мастак Кастусь Качан з вёскі Лаўры-
шава. Гэтая размова адбылася з нагоды адразу дзвюх падзей: юбілею майстра і вылучэння яго твораў на 
саісканне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры.



Роднае слова 2020/4

94
СяРгей ШАПРАН

– Яшчэ ў дзяцінстве адкрыццём для мяне 
стаў Янка Маўр. Я нават падумаць тады не мог, 
што ён беларускі пісьменнік, бо для мяне гэта 
быў абсалютна замежны аўтар кшталту Марка 
Твэна! Але, па шчырасці, я не так ужо шмат чы-
таў у дзяцінстве, бо ў вёсцы былі ўсё ж іншыя 
клопаты. Аднак “Палескія рабінзоны” – я ў той 
час толькі навучыўся чытаць – вельмі ўразілі 
мяне. Я прачытаў іх запоем!

Пазней вялікае ўражанне зрабіў на мяне 
Васіль Быкаў, бо хто яшчэ не толькі ў нас, а ўво-
гуле ў свеце здолеў напісаць пра вайну і пра ча-
лавека на вайне больш глыбока, чым ён?.. І ўжо 
не кажу пра ўздзеянне Уладзіміра Караткеві-
ча!.. А яшчэ – Вячаслаў Адамчык з яго раманам 
“Чужая бацькаўшчына”. Апроч таго, нейкі час я 
вельмі захапляўся творчасцю “маладнякоўцаў”.

– А ці былі знаёмыя з кімсьці з нашых пісь-
меннікаў?

– Я быў добра знаёмы з Генадзем Бураўкіным, 
праўда, не сказаць, каб вельмі блізка, але ён не-
аднойчы бываў як на маіх выставах, так і ў маёй 
майстэрні. І, думаю, ставіўся да мяне гэта жа, як 
і я да яго, – з павагай і цеплынёй. Як і дзе мы 
пазнаёміліся? – цяпер не прыгадаю, але дакладна 
памятаю, што мне было дужа прыемна даведац-
ца, што Генадзь Мікалаевіч ведае мяне па маіх 
творах. У сваю чаргу, як я мог не ведаць Бураўкі-
на, столькі ж песень напісана на яго вершы! Таму 
як паэта я ведаў яго, канечне, здаўна. І не дзіва, 
што кожная наша сустрэча пачыналася з абдым-
каў і ўзаемных кампліментаў адзін аднаму.

Быў знаёмы і з Рыгорам Барадуліным, які так-
сама нярэдка наведваў маю майстэрню. А заходзіў 
таму, што побач месцілася майстэрня яго сябра 
Рыгора Сітніцы. Аднак і да мяне Барадулін заўсё-
ды з радасцю завітваў, яму падабаліся мае творы.

– Мусіць, не будзе перабольшаннем сказаць, 
што Ваш жывапіс блізкі, роднасны айчыннай 
літаратуры. Ваша манера, стыль стварэння 
вобраза беларускай прыроды і Беларусі вель-
мі блізкія таму, як гэта рабілі Кузьма Чорны, 
Максім Гарэцкі, Міхась Зарэцкі. З той толькі 
розніцай, што іх “інструментам” было мастац-
кае слова, Вашым – пэндзаль і фарбы.

– Не выключаю, што менавіта яны, нашы лі-
таратурныя класікі, і скіравалі мяне на шлях на-
цыянальнай ідэі, на шлях беларускасці.

– А ці доўга Вы шукалі сваю тэму ў жывапі-
се? І што ўвогуле папярэднічала гэтаму?

– Гэтая тэма сама неяк знайшлася. Ван Гог так-
сама ж пісаў усё, што бачыў, што акружала яго. 
Аналагічна і мяне яшчэ ад самага пачатку вабіў на-
вакольны свет. І навошта мне трэба было штосьці 
выдумляць, калі Беларусь з маладых гадоў была ў 
маёй душы? Я сам сабе сказаў яшчэ тады: “Не вы-
думляй нічога, бо ўсё ў цябе ўжо ёсць”.

– І колькі гадоў Вам было?
– Я якраз вучыўся на другім курсе.
– Прабачце, Кастусь Іванавіч, за гэтае не 

надта тактоўнае пытанне, але адкуль у Вас 
беларуская мова? Ад бацькоў, са школы? Вы 
вось і экскурсіі па сваіх выставах праводзіце 
на беларускай мове, і цяпер мы гутарым з Вамі 
па-беларуску без усялякай на тое, як кажуць, 
прынукі…

– Вядома, што быў у нашай гісторыі перыяд, 
калі ўсе мы тут былі нібыта “рускія”. І я ў гэтым 
сэнсе таксама не быў выключэннем. Хоць з бела-
рускай мовай праблем у мяне ніколі не ўзнікала, 
бо і дома ў нас размаўлялі на “трасянцы”, і ў маёй 
вёсцы Лаўрышава, дзе была васьмігадовая школа, 
навучанне вялося па-беларуску. І толькі пазней, у 
сярэдняй школе, вучылі ўжо па-руску. 

– Між іншым, і згаданы Вамі Рыгор Бара-
дулін у побыце не грэбаваў “трасянкай”, але 
калі сядаў за пісьмовы стол, можна было толь-
кі дзівіцца: дзе, у якіх схованках памяці збера-
гаў ён гэты неацэнны скарб, які так майстраві-
та ўплятаў у паэтычны радок, – мову продкаў і 
маці Акуліны Андрэеўны?.. Дарэчы, Вы ніколі 
не малявалі партрэтаў нашых класікаў?

– Я даўно ўжо думаю пачаць сур’ёзна займац-
ца партрэтным жывапісам, і ўсё штосьці замінае 
гэтаму!

– Сярод ілюстратараў беларускіх кніг такія 
вядомыя мастакі, як Арлен Кашкурэвіч, Геор-
гій Паплаўскі, Мікола Селяшчук, Барыс Забо-
раў, Уладзімір Вішнеўскі, Васіль Шаранговіч, 
Павел Татарнікаў. А невялічкая кніжачка “Мой 
свеце ясны” Міхася Стральцова ў аздабленні 
Аляксандра Шэверава – увогуле цуд і сапраўд-
ны шэдэўр! Ці, скажам, арыгінальная кніжная 
серыя “100 вершаў” выдавецтва “Мастацкая 
літаратура”, дзе паэтычнае слова спалучана 
з жывапісам: так, паэзія Аркадзя Куляшова 
“праілюстравана” творамі Альгерда Малішэў-
скага, Міхася Стральцова – мастацкімі пра-
цамі Валерыя Шкарубы, Яўгенія Янішчыц 
“суседнічае” з Мікалаем Казакевічам, лірыка 
Генадзя Бураўкіна ідзе поруч з выя вамі Леа-
ніда Шчамялёва. Хоць мне падаецца, што да 
бураўкінскай лірыкі вельмі пасавалі б і Вашы 
жывапісныя працы. Аднак Вам, напэўна, не 
прапаноўвалі аздабляць кнігі?

– Не. Але калі і прапанавалі б, я ўсё роўна ад-
мовіўся б, бо адчуваю, што гэта не маё. Гэта ж 
трэба пад іншае прыстасоўвацца! А я малюю пе-
ражытае, тое, што добра ведаю. Да таго ж паэзія – 
гэта штосьці ўзнёслае, а ў мяне – заземленасць 
і часам нават змрочнасць… Хоць, з іншага бо-
ку, згадваецца, што, прачытаўшы раман “Чужая 
бацькаўшчына” Вячаслава Адамчыка, я падумаў, 
што аформіў бы яго кнігу іначай, па-свойму…



Роднае слова 2020/4

95
нацыянальная і сусветная культура

– А як Вам жывецца ў горадзе? Ці працу-
ецца Вам тут? Той жа Генадзь Бураўкін мог 
пісаць пераважна летам і ўвосень і толькі на 
лецішчы. Яго, так бы мовіць, Болдзіна зна-
ходзілася ў недалёкай ад Мінска Крыжоўцы. 
І Рыгор Барадулін таксама любіў паўтараць, 
што жыве ў Мінску нібы ў камандзіроўцы, а 
думкамі ўвесь час блукае па Ушаччыне.

– Сапраўды, мой дом – там, на Навагрудчыне, 
а ў Мінску я не так ужо доўга й жыву і ўсё чакаю, 
калі надарыцца магчымасць вярнуцца дамоў.

– На дварэ вясна, і Вас, мусіць, даўно цягне 
ў дарогу. Вы ўжо ведаеце, куды паедзеце ў по-
шуках сюжэтаў для будучых твораў?

– Мяне ўсё жыццё вабяць найперш нашы 
беларускія мястэчкі. А калі будзеш настроены 
штосьці знайсці, дык абавязкова знойдзеш. Га-
лоўнае, каб у галаве тваёй лунаў пэўны вобраз. 
І сюжэт тады знаходзіцца сам сабой.

– У пісьменніка Віктара Карамазава ёсць дзі-
восны аповед пра мастака Вітольда Бялыніцка-
га-Бірулю і яго вучня, які спачатку абагаўляў 
настаўніка, а пасля ўзненавідзеў за тое, што 
той, нават паміраючы, не адкрыў яму таямні-
цу сваёй творчасці. Узненавідзеў ад зайздрасці 
да Боскага таленту. І ў выніку звар’яцеў. Але 
да чаго згадалася гэтая гісторыя – ці ёсць у Вас 
вучні і ці адкрыеце ім свой сакрэт?

– У маім жыцці быў такі перыяд, калі я заха-
цеў пабыць адзін і таму з’ехаў у сваю вёску Лаў-
рышава. Гэты мой наіўны рамантызм быў вы-
кліканы, відаць, у тым ліку і прачытанымі тады 
кнігамі. Там, у маім Лаўрышаве, мяне ўгавары-
лі выкладаць у мясцовай школе. Але гэта было 
для мяне даволі цяжка, бо па сваёй натуры я не 
педагог, і таму тая мая рамантыка даволі хутка 
скончылася… Увогуле, я не ўяўляю, як можна 
перадаць сакрэты майстэрства? Хоць, ведаю, 
ёсць мастакі, якія адкрыта пераймаюць маю ма-
неру, але ж я не вучу іх – яны самі вучацца.

– А як Вы наважыліся адкрыць на сваёй ра-
дзіме ўласную карцінную галерэю?

– Я вельмі люблю Навагрудак і балюча пе-
ражываю за яго лёс, бо гэты каралеўскі горад 
са старадаўняй гісторыяй заслугоўвае, вядома, 
большага. Таму я і размаўляў з кіраўніцтвам го-
рада пра тое, каб адкрыць карцінную галерэю. 
І хоць нібыта сустракаў разуменне, але, на жаль, 
далей за словы справа не пайшла. І тады, вы-
купіўшы аварыйны дом, вырашыў сам пабуда-
ваць галерэю. Я рабіў гэта і для горада, і, канеч-
не, для сябе – я не хаваю, што амбіцыі мелі тут 
не апошнюю ролю, бо без амбіцый, на мой по-
гляд, не можа быць асобы.

– Але ж Вы самі будавалі тую галерэю!
– Так, і сам будаваў, і людзей наймаў. У мяне 

ўжо быў адпаведны досвед, бо калі ў Лаўрыша-

ве згарэў бацькоўскі дом, я сам наноў адбудаваў 
яго. Увогуле, я звычайна ўсё сам раблю, у тым лі-
ку падрамнікі для карцін, – у Лаўрышаве ў мяне 
ёсць свая майстэрня.

– А Вам не шкада тых карцін, што не напі-
салі, пакуль займаліся будаўніцтвам?

– Шкада, вядома, але што зробіш! Я і сам, зда-
раецца, лаюся на сябе, бо столькі часу аддаў га-
лерэі! Але пасля падобных расчараванняў нады-
ходзіць іншы перыяд, калі думаеш ужо іначай – 
гэта калі бачыш, што і людзі цікавяцца галерэяй, 
і прыхільнікаў маёй творчасці становіцца бо-
лей… Аднак, з іншага боку, чым далей жыву, 
тым больш раблюся адзінотнікам. Раней я існа-
ваў у кругавароце людзей і чалавечых стасун-
каў, цяпер мне ўсё часцей хочацца заставацца 
сам-насам з самім сабой. Не ведаю, з чым гэта 
звязана. Магчыма, з узростам.

– А як бы Вы, азіраючыся на мінулае, ска-
залі сёння пра выбар таго хлопца-другакурс-
ніка, які аддаў перавагу не фізіцы, а жывапі-
су? Ці “павязло чарвяку на вяку”?

– Мне здаецца, што ў мастака не можа быць 
лёгкага шляху. Вядома, могуць быць выклю-
чэнні, напрыклад Марк Шагал, які у нечым быў 
шчасліўчыкам. Не параўнаеш жа яго лёс з лёсам 
Суціна! Хоць, з іншага боку, хто ведае, што ў яго 
душы ў гэты час было?..

– Алесь Адамовіч распавядаў, як, шпацы-
руючы неяк з Васілём Быкавым, загаварылі 
пра тое, ці хацелі б пачаць жыццё спачатку. 
Ранейшае закрэсліваецца цалкам, табе сёння 
дваццаць – жыві наноў! Разважалі, што доб-
ра або дрэнна, але прайшлі па жыцці, хоць і з 
вялікімі стратамі, усё ж не страціўшы аднаго – 
уласнага твару. Хочацца верыць, што не загна-
ла жыццё (а заганяла) у чужую, не сваю скуру. 
А ці выстаялі б яшчэ раз? У выніку абодва сы-
шліся на тым, што не прынялі б такога пада-
рунка – не захацелі б пачаць жыць наноў.

Вядома, што ні гісторыя, ні чалавечы лёс 
не прымаюць умоўнага ладу, тым не менш: Вы 
хацелі б пражыць жыццё спачатку?

– Усё ж мы жывем так, як нам было накана-
вана ад нараджэння. Зрэшты, калі б сапраўды 
з’явілася магчымасць пражыць жыццё яшчэ раз, 
то я ўсё роўна займаўся б тым, чым займаюся, 
бо тое, што я быў народжаны мастаком, гэта 
абсалютна дакладна. Толькі, магчыма, пісаў бы 
крыху іншымі сродкамі – усё ж занадта шмат у 
маіх карцінах архаікі, надта ўсё заземлена, паэзіі 
не хапае. Варта было б змяніць штосьці ў плас-
тыцы майго пісьма, крыху прыўзняцца над зям-
лёй… Мабыць, рамантыкі дадаць? Але тады гэта 
будзе ўжо не Кастусь Качан.

Гутарыў Сяргей ШАПРАН.


