
21 студзеня 2020 г.АСОБА12

ТЭ МА
— Тэ ма мая ня змен-

ная, — пры зна ец ца аў-

тар. — Так су па ла, што быў 

аб ве шча ны Год ма лой ра дзі-

мы, і мне ні чо га не да вя ло ся 

пі саць ад мыс ло ва...

Я не па га джа ю ся, ка-

лі мя не на зы ва юць пей за-

жыс там. Што та кое пей заж? 

По ле, рэч ка, луг... У гэ тым 

так са ма ёсць сэнс: ча ла век 

пры ро ду ад чу вае глы бо ка. 

У мя не трош кі ін шае, пры-

ро да, на ва кол ле — гэ та як 

дэ ка ра цыя ў тэ ат ры. Для 

мя не ўсё ж да мі нан та — 

жыц цё лю дзей. Так, яно 

раз горт ва ец ца ў гіс та рыч-

ным ча се, мае эт на гра фіч-

ныя ад мет нас ці, мен таль нае 

вы зна чэн не. Ва ўся кім ра зе, 

я стаў лю та кую за да чу, каб, 

гле дзя чы на мой твор, ча-

ла век мог зра зу мець, у якім 

ча се гэ та ад бы ва ец ца, на 

якім ка вал ку зям лі. Я вы-

стаў ляў ся ў роз ных кра і нах, 

але паў сюль па ма іх тво рах 

ад чу ва лі жыц цё бе ла ру са з 

яго та ін ствам, фі ла со фі яй, 

по бы там. На са мрэч усё сы-

хо дзіц ца ў ад мет най энер ге-

тыч най і па чуц цё вай плы ні, 

а я гэ та імк ну ся пе ра нес ці 

на па лат но.

Твор не на ро дзіц ца з ні чо-

га. Я вель мі шмат па да рож-

ні чаю па Бе ла ру сі, асаб лі ва 

люб лю на вед ваць мяс тэч кі. 

Мес тач ко вае жыц цё — гэ та 

мой свет, ад чу ваю яго ма-

тыў, там шу каю свае воб-

ра зы. Па чы наю з ало вач ка, 

ка лі хо чац ца най хут чэй пе-

ра даць пер шыя ўра жан ні на 

па пе ры, пас ля іду да лей — 

пі шу эцю ды, а ка лі на за па-

ша ны ма тэ ры ял, з ім пра цую 

ў май стэр ні, ства раю больш 

глы бо кі воб раз. Бы вае так, 

што лю дзі па зна юць ней кі 

края від, але ка жуць: а вось 

гэ та га там ня ма, і тут не 

так... Асаб лі ва ка лі там на-

ра дзі лі ся, жы вуць за раз, ве-

да юць і лю бяць свае род ныя 

мяс ці ны, то за да юць пы тан-

ні. Ад каз ваю: я ж не фа то-

граф, маю пра ва на вы мы-

сел. Бы вае, што не аб ход на 

ўдас ка на ліць кам па зі цыю, 

бы вае, ка лі хо чац ца да даць 

больш аса біс та га ад чу ван-

ня праз ко лер. Га лоў нае, каб 

быў пе ра да дзе ны дух мяс-

цо вас ці.

Най больш тво раў я на пі-

саў на На ва груд чы не. На ра-

дзіў ся ў вёс цы Лаў ры ша ва, 

з 70-х га доў жы ву ў Мін ску. 

А ле та звы чай на пра вод жу 

ў На ва груд ку. Там я пра-

цую ў май стэр ні, там мая 

га ле рэя. І ў Лаў ры ша ве 

час та бы ваю. Зай меў хо бі: 

пча лярства. Та му ў маі і на-

па чат ку чэр ве ня звы чай на 

зна хо джу ся там, бо так са-

ма ёсць маг чы масць ма ля-

ваць. Ка лісь ці ў мя не бы ла 

ма ра — мець свой дом, і не 

ў го ра дзе. Ду маў па ся ліц-

ца не дзе пад Мінскам. Але 

ад ной чы зда рыў ся ня шчас-

ны вы па дак: зга рэ ла ха та 

баць коў, ма ці та ды ў баль-

ні цу тра пі ла. Пас ля трэ ба 

бы ло ўсё ад наў ляць, дык я 

вы ра шыў не шу каць ні чо га 

для ся бе, а па бу да ваць ха-

ту баць кам. Але я ад бу да-

ваў дом, каб і мне бы ло ў ім 

зруч на: дру гі па верх ад веў 

пад май стэр ню.

ВЫ БАР
— Я не ад ра зу стаў мас-

та ком. Скон чыў фі зіч ны 

фа куль тэт БДУ, але ўжо на 

дру гім кур се зра зу меў, што 

гэ та не тое... Усе хва лі лі мя-

не яшчэ са шко лы: з дзя цін-

ства я ўвесь час ма ля ваў. 

І ка лі вы рас, пад свя до ма 

ад чу ваў, што ва мне жы ве 

мас так. На дру гім кур се па-

чаў ці ка віц ца мас тац твам, 

ха дзіць у му зеі, на вы стаў-

кі — не пра пус каў ні вод-

най. Ка неш не, трэ ба бы ло 

ву чыц ца, пай шоў у сту дыю 

ў Мін ску. Але, ду маю, скон-

чу фіз фак, та му што баць кі 

га на ры лі ся, асаб лі ва ма ці. 

Не ка заў ім, што збі ра ю ся 

кі даць, ра зу меў, што бу дуць 

пе ра жы ваць. Ва ўні вер сі тэ-

це шмат фа куль тэ таў, а фі-

зіч ны быў адзін з най больш 

прэ стыж ных, па сту піць бы ло 

ня прос та. Мы вель мі га на-

ры лі ся, што ста нем фі зі ка мі, 

лі чы ла ся, што гэ та на ву ка, 

якая на блі жае бу ду чы ню. Та-

ды яшчэ мод на бы ло раз ва-

жаць пра па дзел на фі зі каў 

і лі ры каў. Ды толь кі як рас-

тлу ма чыць прос тым вяс коў-

цам, чым зай ма юц ца мас та-

кі і на вош та яны па трэб ны? 

Пры тым што ў баць коў бы ло 

па чуц цё пры го жа га, асаб лі-

ва ў та ты. Што б ён ні ра біў, 

атрым лі ва ла ся фай на, дом 

па ста віў пры го жы на вёс цы, 

сам аздаб ляў. Але май го ра-

шэн ня яны не ра зу ме лі.

Праў да, яно са спе ла кан-

чат ко ва, ужо ка лі скон чыў 

уні вер сі тэт. Я ж на іў на ду-

маў, што атры маю дып лом 

фі зі ка і ад ра зу бу ду па сту-

паць у тэ ат раль на-мас тац-

кі ін сты тут. І пад рых тоў ка 

ў мя не бы ла, ве даў, якія 

па тра ба ван ні для па ступ-

лен ня, рых та ваў ма лю нак, 

пра ца ваў над кам па зі цы яй. 

Але ка лі пры нёс да ку мен ты, 

у пры ём най ка мі сіі рас тлу-

ма чы лі, што я не маю пра ва 

па сту паць, та му што толь кі 

што скон чыў ВНУ і па ві нен 

ад пра ца ваць як ма ла ды 

спе цы я ліст. Але... Ка лі мі-

ніс тэр ства аду ка цыі дасць 

ад ма ца ван не, та ды — ка-

лі лас ка... Пай шоў у мі ніс-

тэр ства, а мне да лі ад луп: 

«Ва ша аду ка цыя каш та ва-

ла гро шай, ідзі це пра цуй-

це...» Та ды як раз фі зі каў 

не ха па ла. Год ад пра ца ваў 

па раз мер ка ван ні ў мін скай 

шко ле. А пас ля за гад чык 

рай а на зра зу меў мя не, ка-

лі па ба чыў тво ры, з які мі я 

да яго прый шоў. Даў да звол 

мя не ад пус ціць.

Але як ка жуць: не пус-

ка юць у дзве ры — дык я 

праз акно... Пра ца ваў мас-

та ком па рэ кла ме ў кі на тэ-

ат ры «Каст рыч нік». По бач 

быў тэ ат раль на-мас тац кі 

ін сты тут, я на ла дзіў су вя зі 

са сту дэн та мі. З ад ной гру-

пай жы ва піс цаў на вед ваў 

за ня ткі — а ў іх вы кла да лі 

Дан цыг, Кро ха леў, Гра мы-

ка. Яны мя не да пус ка лі як 

воль на га слу ха ча. Па ка заў 

тво ры Дан цы гу, па зна ё мі лі-

ся з ім на ўсё жыц цё. З гэ тай 

гру пай я фак тыч на рых та-

ваў ся на пра ця гу трох га доў. 

Ве даў усю пра гра му і вы ра-

шыў: на вош та ўжо атрым лі-

ваць дып лом, ка лі га лоў нае 

я асво іў? Ба чыў, як Дан цыг 

і Кро ха леў пра ца ва лі са сту-

дэн та мі. Бы ва ла, па га джаў-

ся з заўва га мі, а бы ва ла, 

што і не. У мя не бы ла свая 

дум ка, свой по гляд. У гэ ты ж 

час па чаў удзель ні чаць у вы-

стаў ках — рэс пуб лі кан скіх і 

ўсе са юз ных.

Ка неш не, ма ці шка да ва-

ла, што я змя ніў пра фе сію. 

На ват ка лі ў мя не ста ла 

атрым лі вац ца: ўжо вы стаў-

ляў ся ў скла дзе ма ла дых 

мас та коў Са вец ка га Са ю за, 

пры ня лі мя не ў Са юз мас та-

коў Бе ла ру сі. Бо што та кое 

пра ца мас та ка? Гэ та іс на-

ван не без ста біль на га за-

роб ку — ма ма гэ та ба чы ла. 

Шка да ва ла мя не. І да кан-

ца не па га джа ла ся з тым, 

што я не ча га да біў ся. І ка лі 

па ча лі вы стаў ляць, дру ка-

ваць мае тво ры, вы пус каць 

ка та ло гі, і я на ват пры во зіў 

ёй гро шы, яна ка за ла: «От, 

па вяз ло чар вя ку на вя ку!» 

Гэ тая фра за ўжо ста ла кры-

ла тай ся род мас та коў.

ШЛЯХ
— Вядома, трэ ба бы ло 

шмат пра ца ваць, кру ціц ца, 

і са праў ды важ на, каб яшчэ 

і па шан ца ва ла. Ка лі не меў 

май стэр ні, у ЖЭ Се да ва лі 

па кой, дзе я мог ма ля ваць. 

Пас ля, ужо ў ста лым уз рос-

це, атры маў май стэр ню ў 

цэнт ры Мін ска праз Са юз 

мас та коў. І я ні ко лі не крыў-

дзіў ся на за ро бак. У вы ні ку 

змог па бу да ваць вя лі кі дом 

у На ва груд ку за свае гро-

шы. Быў пе ры яд — на мя жы 

2000-х, — ка лі мае ра бо ты 

вель мі доб ра пра да ва лі ся 

і за мя жой, і тут. На ват ка-

лі і не над та пра да ва лі ся, 

усё роў на я не шка да ваў. 

Ка лі б не стаў мас та ком, 

то гэ та бы ло б не жыц цё, 

а па ку ты. Не ду маў, да ча го 

прый ду — прос та быў апан-

та ны. Ска за лі б: «Га лод ны 

бу дзеш...» — я ўсё ад но зра-

біў бы гэ ты вы бар.

Усё за ле жыць ад са мо га 

ча ла ве ка. Вось ця пер у мя-

не рас це ўнуч ка. Яна ма люе, 

а мя не про сяць: на ву чы. А я 

не ве даю, як ву чыць. Мне 

зда ец ца, з гэ тым трэ ба на-

ра дзіц ца. А ка лі ня ма зер ня 

ў ча ла ве ка, то што яго ву-

чыць? Я з унуч кай раз маў-

ляю, за пыт ваю, што па да ба-

ец ца, яна раз ва жае. Фай на 

ма люе, ба га тая фан та зія. 

Ка лі Бог даў, то бу дзе ма-

ля ваць. Ня ўжо трэ ба ву чыць 

яе гля дзець на свет так, як я 

яго ба чу?

Тым больш што я так са-

ма мя няў ся. Тэ ма ад на, яна 

са праў ды веч ная, але яе 

мож на па-роз на му ад чу ваць 

у роз ныя пе ры я ды жыц ця, 

по-роз на му па даць. Плас-

ты ка пісь ма, ко лер, тон — 

усё гэ та з га да мі мя ня ла ся. 

А ця пер я ба чу, што ран ні я 

быў больш ці ка вы — у тых 

тво рах больш эмо цый. Са-

праў ды, ёсць ра бо ты, у якіх 

глы бі ня і фі ла со фія. Не адзін 

мой ка ле га на гэ та звяр таў 

ува гу. Вось вя лі кая вы стаў-

ка і да па мо жа па гля дзець 

збо ку на ся бе. А гле да чам, 

маг чы ма, дасць ад чу ван не 

жыц ця: у ім ёсць мес ца і ра-

дас ным, яр кім мо ман там, 

і туж лі вым дум кам, і раз ві-

тан ням, і но вым на дзе ям.

Вы стаў ка ўжо пра еха ла 

Бе ла русь, яна не прос тая з 

пунк ту гле джан ня рэа лі за-

цыі. Па ча ла ся яна з да во-

лі маш таб най экс па зі цыі ў 

га ле рэі Са віц ка га. Да та го 

я даў на ва та не быў у пуб-

ліч най пра сто ры, пра мя не 

ўжо і за бы лі ся. На вы стаў ку 

бы лі доб рыя вод гу кі і з бо-

ку звы чай ных гле да чоў, і з 

бо ку ад каз ных асоб. Пра-

па на ва лі пра вез ці яе па аб-

лас ных і буй ных га ра дах, 

дзе добрыя вы ста вач ныя 

за лы. Мі ніс тэр ства куль ту-

ры і На цы я наль ны мас тац кі 

му зей вы зна ча лі марш рут. 

Я не на ўсе ад крыц ці здо-

леў тра піць, але бы ло вель-

мі пры ем на ба чыць, што 

лю дзям па да ба ец ца. Ця пер 

у На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі тво раў бу дзе вы стаў-

ле на яшчэ больш — ка ля 

80. Вель мі хва лю ю ся, як 

іх раз мяс ціць, каб ча ла век 

прый шоў — і ад чу ваў ся бе ў 

жы вой пра сто ры. Бо ва ўсім, 

што я імк ну ся ад люст ра-

ваць, ёсць жыц цё. Ме на ві та 

яно нас так пры цяг вае сва і мі 

роз ны мі ба ка мі, та ям ні ца мі, 

ко ле ра мі.

За пі са ла 

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Кас тусь КА ЧАН:

«Ка лі б не стаў мас та ком, 
гэ та бы ло б не жыц цё, а па ку ты»
У кан цы сту дзе ня мас так Кас тусь 
Ка чан рых ту ец ца прад ста віць вы стаў ку 
ў На цы я наль ным мас тац кім му зеі Бе ла ру сі. 
Гэ та вы нік вя лі ка га пра ек та, які па чаў ся яшчэ 
ў 2018-м і доў жыў ся ця гам уся го пе ры я ду, які 
прай шоў у нас пад зна кам Го да ма лой ра дзі мы. 
У ме жах пра ек та «Ра дзі маю за ча ра ва ны» тво ры 
мас та ка ванд ра ва лі па кра і не і вы стаў ля лі ся 
ў аб лас ных і ін шых буй ных га ра дах Бе ла ру сі. 
Чар го вы пры пы нак — у ста лі цы, дзе 
мож на бу дзе ўба чыць жы ва піс ныя ра бо ты, 
ство ра ныя ў апош нія 15 га доў. Мно гія з ран ніх 
тво раў пры еха лі з На ва груд ка, дзе мас так 
мае май стэр ню і га ле рэю. Там яго ра дзі ма. 
Як ад чу ван не ра дзі мы ўплы вае на твор часць? 
Пра гэ та раз ва жае Кан стан цін Іва на віч:

«Ва ўся кім ра зе, 
я стаў лю та кую за да чу, 
каб, гле дзя чы на мой 
твор, ча ла век мог 
зра зу мець, у якім 
ча се гэ та ад бы ва ец ца, 
на якім ка вал ку зям лі. 
Я вы стаў ляў ся ў роз ных 
кра і нах, але паў сюль 
па ма іх тво рах ад чу ва лі 
жыц цё бе ла ру са з яго 
та ін ствам, фі ла со фі яй, 
по бы там».

«Усё за ле жыць 
ад са мо га ча ла ве ка. 
Вось ця пер у мя не рас це 
ўнуч ка. Яна ма люе, 
а мя не про сяць: на ву чы. 
А я не ве даю, як ву чыць. 
Мне зда ец ца, з гэ тым 
трэ ба на ра дзіц ца. А ка лі 
ня ма зер ня ў ча ла ве ка, 
то што яго ву чыць?»


