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Што га до вая Рэс пуб лі кан ская на ву-

ко ва-асвет ніц кая экс пе ды цыя «Да ро га 

да свя ты няў» з Даб ра твор ным аг нём 

ад Гро ба Гас под ня га па доб рай тра-

ды цыі з'яў ля ец ца са стаў ной част кай 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства. Сё ле та 

ў апош нія дні жніў ня экс пе ды цыя двац-

цаць пя ты раз ад пра віц ца па чар го вым 

марш ру це праз га ра ды і вёс кі Бе ла ру-

сі. Прад стаў ні кі твор чай і на ву ко вай 

ін тэ лі ген цыі ра зам з ду ха вен ствам 

на ве да юць роз ныя рэ гі ё ны кра і ны і 

за вер шаць сваё пе рад свя точ нае па-

лом ніц тва ў Іва на ве — сё лет няй ста лі-

цы Дня бе ла рус ка га пісь мен ства.

У гэ тыя дні ар га ні за та ры экс пе ды-

цыі за ня тыя ад каз най спра вай: схе-

ма тыч на пра кла дзе ны марш рут да-

во дзіц ца да ве да ма мяс цо вых улад, 

цар коў най гра мад скас ці, каб ра зам 

вы пра ца ваць най больш зруч ны план 

для су стрэч з жы ха ра мі на се ле ных 

пунк таў, пра вя дзен ня там на ба жэн-

стваў, твор чых су стрэч, на ву ко ва-

прак тыч ных кан фе рэн цый. На вед ва-

ю чы мяс ці ны бу ду чай па езд кі, ар га ні-

за цый ныя гру пы так са ма пра вод зяць 

твор чыя су стрэ чы з жы ха ра мі, зна ё-

мяць з фо та вы стаў кай ма тэ ры я лаў 

па пя рэд ніх экс пе ды цый.

Скарб ні ца на шай ве ры і ду хоў-

нас ці, спад чын нае ба гац це на ша га 

пісь мен ства — вось пра што бу дуць 

рас каз ваць пад час экс пе ды цыі вя-

до мыя лі та ра та ры, гіс то ры кі, дзея чы 

мас тац тва. Ва ўсіх на се ле ных пунк тах 

ра зам з жы ха ра мі, на сель ні ка мі ма-

нас ты роў і пры ха джа на мі хра маў яны 

бу дуць (як гэ та ра бі лі ва ўсе мі ну лыя 

га ды) са дзіць дрэў цы сім ва ліч на га Са-

ду су поль най ма літ вы. На ўсім марш-

ру це бу дуць асвя чаць Даб ра твор ным 

аг нём ад Гро ба Гас под ня га пом ні кі 

сла вы і муж нас ці на ша га на ро да, на 

па ха ван нях за гі ну лых во і наў і пар-

ты зан пра гу чаць па мі наль ныя лі ціі. 

Удзель ні кі сё лет ня га па лом ніц тва 

на ве да юць шко лы і пра вя дуць уро кі 

бе ла рус ка га пісь мен ства.

Агуль ная пра цяг ласць марш ру-

ту двац цаць пя тай рэс пуб лі кан скай 

экс пе ды цыі «Да ро га да свя ты няў» 

скла дзе ты ся чу кі ла мет раў. 29 жніў-

ня яна па бы вае ў Ла гой скім, Сма ля-

віц кім, Пу ха віц кім ра ё нах. 30 жніў-

ня — у Дзяр жын скім, Клец кім ра ё нах. 

31 жніў ня — у Ба ра на віц кім, Пру жан-

скім, Іва цэ віц кім ра ё нах. 1 ве рас ня ў 

Пін скім, Іва наў скім ра ё нах. 2 ве рас-

ня пас ля Бо жай лі тур гіі экс пе ды цыя 

пры ме ўдзел ва ўра чыс тым ад крыц-

ці Свя та бе ла рус ка га пісь мен ства 

ў Іва на ве.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

Фо та аў та ра.

Май стар ка рот ка га жан руМай стар ка рот ка га жан ру  

Ва ле рыу БУ ТУ ЛЕС КУ:
«Ней кі час я жыў 
у ду шы ад ной жан чы ны. 
Якая цес на та!»

Ба дай, ад ной з са мых за ўваж ных 

куль тур ных па дзей тыд ня стаў 

80-га до вы юбі лей вя до ма га кам па-

зі та ра Іга ра Лу чан ка. Круг лую да ту 

на род ны ар тыст СССР і Бе ла ру сі, 

док тар на вук, пра фе сар, ака дэ-

мік, стар шы ня праў лен ня Са ю за 

кам па зі та раў Бе ла ру сі ад зна чыў 

без ліш няй пом пы і па фа су, ра зам 

з сяб ра мі — звык ла се дзя чы за 

пі я ні на на сцэ не Рэс пуб лі кан ска га 

до ма мо ла дзі.

Па він ша ваць і сён ня ма ла до га ду шой 

лаў рэ а та прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 

прый шлі не толь кі сяб ры і ка ле гі-му зы кан-

ты, але і вя до мыя вы ка наў цы, прад стаў-

ні кі дзярж ор га наў, дэ пу та ты, а так са ма 

ак ты віс ты ма ла дзёж на га ру ху. Так, кам-

са моль цы 80-х пад рых та ва лі для імя нін ні-

ка твор чае він ша ван не, уру чы лі ўні каль ны 

юбі лей ны кам са моль скі бі лет, а прад стаў-

ні кі БРСМ да да лі да му зыч най пра гра мы 

10-кі ла гра мо вы свя точ ны торт.

«У мя не ад на го ні чо га б не атры ма-

ла ся, са мной заўж ды бы лі по бач Ула-

дзі мір Му ля він, ан самбль «Пес ня ры», 

Іо сіф Каб зон. Я зна хо джу на тхнен не ў 

ста сун ках з людзь мі», — ска заў у ад-

каз на сяб роў скія він ша ван ні кам па зі тар 

і да даў, што ў яго ня ма лю бі май улас най 

пес ні: «Усе яны — мае дзе ці».

Ад мыс ло вым па да рун кам не толь кі для 

кам па зі та ра, але і для даў ніх пры хіль ні каў 

яго твор час ці стаў да ку мен таль ны фільм 

«Ігар Лу ча нок: аб пес нях, Ра дзі ме, аб 

сяб рах», які прэ зен та ва лі на ўра чыс тым 

ве ча ры аў тар-сцэ на рыст, рэ жы сёр Ула-

дзі мір Ар лоў і прад зю сар, кі раў нік сту дыі 

да ку мен таль на га філь ма Ула дзі мір Бо кун. 

Ас но вай стуж кі, якая скла да ец ца з на вел, 

пры све ча ных са мым вя до мым пес ням Лу-

чан ка, ста лі ін тэр в'ю Іга ра Мі хай ла ві ча 

і яго жон кі Аляк санд ры Ры го раў ны, якія 

пра жы лі ра зам ужо 53 га ды, а так са ма 

рэд кія кад ры 1982 го да з Дзяр жаў на га 

ар хі ва кі на фо та фо на да ку мен таў.

8 жніў ня ў Му зеі гіс то рыі тэ ат раль най 

і му зыч най куль ту ры ад кры ла ся вы стаў-

ка «За ча ра ва ны му зы кай», пры све ча ная 

Іга ру Лу чан ку. Уба чыць да ку мен таль ныя 

ма тэ ры я лы, фо та здым кі, афі шы роз ных 

га доў, не ка то рыя аса біс тыя рэ чы кам па-

зі та ра мож на бу дзе да 24 жніў ня.

Да рэ чы, сё ле та зна ка вую да ту ад зна-

чы лі ўжо не каль кі ра зоў — тэ ма тыч ны мі 

кан цэр та мі на На цы я наль ным фес ты ва лі 

бе ла рус кай пес ні і паэ зіі ў Ма ла дзеч не, 

на «Сла вян скім ба за ры ў Ві цеб ску», так-

са ма ў кан цы ве рас ня ад бу дзец ца га-

ла-кан цэрт у го нар Іга ра Лу чан ка ў Бел-

дзярж фі лар мо ніі.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



ПАД ЗНА КАМ ЛУ ЧАН КА
Яшчэ 5 фак таў 

пра Іга ра Лу чан ка
 Пес ня-ба ла да «Па-

мяць сэр ца» на вер шы 
паэ та М. Ясе ня ў вы ка-
нан ні Вік та ра Ву я чы ча ў 
1966 го дзе ста ла пе ра мож-
цай І Усе са юз на га кон кур-
су са вец кай пес ні. Ся род 
кан ку рэн таў бе ла ру саў на 
кон курс най сцэ не бы лі не 
хто-не будзь, а Іо сіф Каб-
зон і Ва дзім Му лер ман, 
якія ў вы ні ку ста лі толь кі 
лаў рэ а та мі. З гэ тай гіс то-
рыі маг ло б вы рас ці не-
пры мі ры мае са пер ніц тва, 
а атры ма ла ся — шмат га-
до вае сяб роў ства.

  Агу лам на твор-
чым ра хун ку кам па зі та-
ра больш як 300 пе сень, 
пры чым не ка то рыя з іх, 
як «Поль ку бе ла рус кую», 
слу ха чы лі чаць на род ны мі. 
А на са мыя вя до мыя лі рыч-
ныя кам па зі цыі — «Але-
ся,» «Ве ра ні ка», «За ча ро-
ва ная» ды ін шыя — кам па-
зі та ра на тхні ла жон ка.

 Пры пеў «Пес ні пра 
Мінск» гу чыць у бе ла рус-
кай ста лі цы што га дзі ну — 
на ку ран тах га рад ской ра-
ту шы.

 Скон чыў шы ў 1961 го-
 дзе Бе ла рус кую дзяр жаў-
ную кан сер ва то рыю, кам-
па зі тар на гэ тым не спы-
ніў ся і атры маў яшчэ дзве 
вы шэй шыя му зыч ныя аду-
ка цыі — у Ле нін град скай 
і Мас коў скай кан сер ва то-
ры ях.

 Аў тар ству Лу чан ка 
на ле жыць ад на з пер шых 
са вец кіх рок-опер — «Гус-
ляр» на сло вы Ян кі Ку па-
лы, на пі са ны су поль на з 
ан самб лем «Пес ня ры».

ДА СКАРБ НІЦ ВЕ РЫ 
І ПІСЬ МЕН СТВА

У ад роз нен не ад тых, хто 

ка рыс та ец ца пры на пі сан-

ні тво раў пры ёмам «плынь 

свя до мас ці», на са мрэч ага-

ля ю чы сваё пад свя до мае, 

Ва ле рыу Бу ту лес ку імк нец-

ца «за баль за ма ваць» свой 

унут ра ны ма на лог, на да ючы 

яму за вер ша ную фор му ўсвя-

дом ле най дум кі. У афа рыз ме 

№ 355 аў тар па жар та ваў над 

сва ім вы ба рам та ко га жан-

ру: «Тоў стыя кні гі вы клі ка юць 

па ва гу. Але час та за ста юц ца 

не пра чы та ны мі». Не ду маю, 

што на пі са нае ім не чы та ец-

ца. Больш за тое, Бу ту лес ку 

са мы пе ра кла да е мы су час-

ны лі та ра тар Ру мы ніі: толь кі 

афа рыз мы пе ра кла дзе ны на 

больш як 150 моў све ту!

На ра дзі ме і за мя жой па-

стаў ле ны 17 яго п'ес. Як дра-

ма тург ён атры маў шмат уз на-

га род, з'яў ля ец ца пе ра мож цам 

мно гіх прэ стыж ных лі та ра тур-

ных фэс таў Бал га рыі, Грэ цыі, 

Іта ліі, Поль шчы, Ка на ды і інш. 

І не дзі ва, бо па спя хо вас ці 

спек так ля ў знач най сту пе ні 

спры яе піль насць да след чы ка 

(у гэ тым вы пад ку да след чы-

ка з'яў гра мад ска га жыц ця), а 

так са ма дак лад насць і ла ка-

ніч насць апа вя даль ні ка. Ці не 

та му не ка то рыя афа рыз мы 

Бу ту лес ку ні бы вы рва ныя з 

кан тэкс ту сцэ ніч ных дыя ло-

гаў: «Яны не чы та лі Дан тэ. 

Яны пра яго чу лі і та му лі чы лі-

ся на ву коў ца мі», «Не як уба чыў 

на дрэ ве ды рэк та ра. Кож ная 

га лін ка дры жа ла пад ця жа рам 

ад каз нас ці», «Трэ цяе мес ца. 

Пер шыя два не пры су джа лі-

ся з-за ад сут нас ці гро шай», 

«Пер шае, што нам хо чац ца 

зра біць, атры маў шы дрэн ную 

на ві ну, пе ра даць яе да лей».

А вось гу ма рыс тыч нае 

вы каз ван не «Гэ та ан та ло гія 

на гад вае брац кую ма гі лу», 

як мне па да ло ся, ужо ра ней 

чы та ла ў да чы нен ні да ней-

ка га чар го ва га ка лек тыў на га 

паэ тыч на га збор ні ка. Як, да-

рэ чы, і не ка то рыя ін шыя лі та-

ра тур ныя «пер лы», што без 

аў тар ства з'яў ля юц ца зрэд час 

на стуж цы на він у роз ных са-

цы яль ных сет ках. Пра пла гі ят, 

да рэ чы, у Бу ту лес ку так са ма 

ёсць ад па вед ны вы раз: «Не-

ка то рыя ста но вяц ца вя до мы-

мі, пры вод зя чы цы та ту без 

дву кос сяў». А яго стаў лен не 

да цы та ван ня чу жых ду мак 

вель мі ад на знач нае: «Цы та-

ты — фі га вае ліс це, якое за-

хі нае га ле чу ду шы».

Ад па блаж лі ва га гу ма ру да 

рэз ка вы кры ва льнай са ты ры, 

ад аса біс тых усвя дом ле ных 

за ган да ба ля чак і по шас цяў 

гра мад ства пра сці ра ец ца 

дыя па зон аў тар скай твор-

час ці. Вы смей вае пісь мен нік 

ду хоў нае мя шчан ства: «На-

ве даць усе му зеі све ту і ўспа-

мі наць толь кі цэ ны на бі лет», 

«Ві даць, гро шы — га лоў ны 

прын цып жыц ця. Па куль ёсць 

гро шы, мож на са бе да зво ліць 

прын цы пы», «З усіх мас тац-

тваў больш за ўсё пры хіль ні-

каў у ку лі нар на га».

Як пры ем на, ка лі ў тво рах 

пісь мен ні ка зна хо дзіш дум кі, 

су гуч ныя тва ім! А ў не вя ліч кай 

кні жач цы Ва ле рыу Бу ту лес ку 

амаль кож ны афа рызм — ні бы 

ад люст ра ван не тва іх улас ных 

пе ра жы ван няў, рас ча ра ван-

няў і на дзей, ува соб ле ных у 

трап ных ска зах, што так гус-

тоў на аздоб ле ны пер чы кам 

сар каз му. На прык лад: «Што 

пе ра шка джае рэ фор мам? 

Лю дзі за ха ва лі ста ры спо саб 

мыс лен ня, уклю ча ю чы апе-

тыт», «Толь кі ў хві лі ны су мне-

ву я зна хо джу раў на ва гу», 

«Гос па дзі! Ці ёсць у Ця бе алі бі 

ў Вар фа ла ме еў скую ноч?»

Але го рыя, эзо па ва мо ва 

не мас кі ру юць дум ку аў та ра, 

а толь кі пад крэс лі ва юць яе 

вы сно ву: «Смец цю пры сніў ся 

каш мар — ве нік», «Лас таў кі 

ад ля та юць во сен ню. За ста юц-

ца аб ця жа ра ныя ад каз нас цю 

ва ро ны», «Змей меў ра цыю: 

ня ма раю там, дзе ня ма ка-

хан ня».

Тра піў шы ў свет па лі тыч ных 

ба та лій у якас ці чле на пар ла-

мен та, аў тар афа рыз маў па-

поў ніў свой жыц цё вы во пыт 

чар го вы мі ад крыц ця мі, якія 

спа ра дзі лі но выя фра зе а ла гіз-

мы: «То на ле ва, то на пра ва. 

Так ро біць кар' е ру змяя», «Гас-

па да ры су све ту? Мы — му ра-

шы, якія згу бі лі ся на эк ва та ры 

яб лы ка», «Мож на за пэц кац ца 

і па раш ком для чыст кі».

Ка лі я ча гось ці не зра зу-

ме ла або пе ра клад быў не 

вель мі дас ка на лы, ве даю — 

аў тар не па крыў дзіц ца, бо не 

мо жа крыў да ваць ча ла век, які 

сцвяр джае: «Уяў лен не чы та-

чоў і па мыл кі дру ку на да юць 

афа рыз мам но вы сэнс».

Ала КЛЕ МЯ НОК



Ёсць кніж кі, якія мож на чы таць з 

ся рэ дзі ны, урос кід, мож на ад ра зу 

за зір нуць на апош нюю ста рон ку. Іх 

змест не пры вя за ны да ней ка га сю-

жэ та. І не та му, што аў тар вы нош ваў 

но вы ма дэр нісц кі стыль на пі сан ня. 

Прос та муд ры і та ле на ві ты аж да ге-

ні яль нас ці пісь мен нік здоль ны ў ка-

рот кія вы каз ван ні ўкла даць глы бо кія 

раз ва жан ні і трап ныя вы сно вы. Кніж-

ка афа рыз маў слын на га ру мын ска га 

пісь мен ні ка Ва ле рыу Бу ту лес ку «Пяс ча ны аазіс» у пе-

ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву Мі ры Лук шы тра пі ла мне 

ў ру кі вы пад ко ва. І ста ла на столь най.

Ёсць на го даЁсць на го да  

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

Фо та вы стаў ка пра дзей насць экс пе ды цыі ў за ле Ру жан скай біб лі я тэ кі. 
Ма тэ ры я лы экс па зі цыі пад рых та ва ныя ў рэ дак цыі га зе ты «Звяз да».

Царк ва Свя той Трой цы ў Це ля ха нах — 
адзін са ста ра жыт ных хра маў, 

дзе па бы ва ла гру па пад рых тоў кі 
экс пе ды цыі.


