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УРОК № 1
— У Максіма Танка ёсць верш пра 

тое, як ён зайздросціць паэтам не-
вядомым, якія могуць проста пісаць 
сабе вершы і ім не трэба марнаваць 
час на інтэрв'ю, паездкі, выступы. 
Вы адчуваеце нешта такое? Хацелі 
б вы быць паэтам невядомым? І 
якім паэтам быць лепш — вядомым 
ці не?

— Вы спасылаецеся на верш 
Максіма Танка, калі ласка, зацытуй-
це яго альбо назавіце, бо ў вершы 
істотна не толькі тое, што гаворыц-
ца, але і як яно гаворыцца. Каб ад 
нечага адмаўляцца, трэба яго мець. 
Гэта па-першае. І па-другое: каб ад 
нечага адмаўляцца, трэба мець боль-
шае за тое, ад чаго адмаўляешся, і 
якраз у творчасці гэтае большае на-
мацваецца, прадбачыцца і асягаецца. 
Творчасці без твораў не бывае, а яны 
ўжо ёсць пэўным чынам «інтэрв'ю, 
паездкі, выступы». Творца можа да 
іх ад сябе нешта дадаць і растлума-
чыць, але асноўнае ў іх: не яны да-
датак да яго, а ён да іх. А вось для 
таго, каб здзяйснялася асноўнае, ён 
і пакліканы. Што да акалічнасцяў, 
то тут не ўсё адназначна. Некалі ў 
студэнцкім інтэрнаце Уладзімір Дзюба, 
калі браўся пісаць вершы, заклікаў: 
«Гаманіце, гаварыце, шуміце, пада-
вайце свае галасы!..» Творчасць — 
найбольшая адсутнасць, у якой здабы-
ваецца найбольшая прысутнасць. Вя-
домасць адрозніваецца ад вядомасці 
і невядомасць ад невядомасці. Самая 
танная вядомасць — піяр, калі любой 
цаной выстаўляецца на людзі свая 
асабовасць. Яна, гэтая вядомасць, 
на паверхні, і літаратура хворая ёю. 
Ну, а іншая вядомасць, праўдзівая, 
пераходзіць, як глыбіня, у невядо-
масць. Як яе ні адкрывай, яна застаец-
ца дарэшты не адкрытай, і літаратура 
ёю істотная. Вядомае — тое, што ве-
даем мы, невядомае — што ведае нас. 
Таму «Бога ніхто ніколі не бачыў...»

— Калі я вучылася класе ў 8-м, 
рыхтавалася да алімпіяды па бела-
рускай мове, то ў часопісе «Роднае 
слова» ўбачыла ваш верш. Потым 
нават пад уражаннем напісала не-
шта накшталт каверу альбо насле-
давання. Ці ёсць у вас такія твор-
цы, якія зрушвалі-натхнялі вас на 
ўласную творчасць?

— Прыемная неспадзяванка, што 
той мой верш спрычыніўся да вашых 
літаратурных практыкаванняў. Для 
мяне, калі яшчэ не хадзіў у школу і калі 
ўжо хадзіў, усякі надрукаваны верш 

быў узорам паэзіі. Недасягальным. Да-
сягальным ён стаўся тады, калі ў ра-
ённай газеце «Пламя» быў змешчаны 
верш вучня Сялецкай школы Броніка 
Пушкоўскага (ён жыў у суседняй вёсцы 
Нарутавічы і вучыўся тады ці то ў 9-м, 
ці то ў 10-м класе), верш на белару-
скай мове. З яго дагэтуль памятаецца 
радок «Бедна вопратка мая...» З гэтым 
вершам, які пах газетай і які я адразу 
засвоіў, паэзія наблізілася да мяне на 
датыкальную адлегласць.

УРОК № 2
— Спадар Алесь, вось верш 

Максіма Танка, на які спасылала-
ся:
«Як не пазайздросціць лёсу паэтаў,
Якіх попусту ніхто не трывожыць,
Ніхто не шматае на цытаты,
Не распінае на крыжах успамінаў,
Не лезе ў дакучлівыя сваякі,
Якім у падручніках
 не дарысоўваюць
Вусоў, барод ці рагоў,
За вершы якіх не ставяць двоек
І якім на пагостах
Не дакучаюць ні турысты,
Ні штатныя плакальшчыцы,
Ні юбілейныя алілуйшчыкі». (1989)

Мне падалося, што лірычны ге-
рой гэтага верша, вельмі стомлены 
ад увагі. А іншыя (у тым ліку, і тыя 
паэты, якім ён зайздросціць), наад-
варот, увагі пазбаўлены і з-за гэтага 
вельмі пераймаюцца, страшна па-
кутуюць. Дык дзе ж праўда?

— Ці ведаеце вы, Воля, такіх 
паэтаў, што вымалёўваюцца з верша 
Максіма Танка? Гэта не проста паэты, 
якія недабралі альбо пазбеглі славы, 
гэта паэты, якіх тут няма, сутнасці без 
асабовасці. Творачы вершы, паэт вы-
зваляецца ад вершаў, як вызваля-
ецца ад шкарлупіны, аб'яўляючыся, 
птушаня: што яму і нашто яму гэтыя 
ачаропкі, калі само яно ўжо належыць 
іншаму вымярэнню?! У імкненні да 
іншага вымярэння дзейсніцца верш 
і дзейсніцца паэт. І што для аднаго 
ўжо замала, для другога яшчэ замно-
га. Альбо, перастаўляючы акцэнты і 
кажучы тое самае: што для аднаго 
ўжо замнога, для другога яшчэ зама-
ла. Выявы розныя, а з'ява адна, і яна 
вядзе ў невядомую наступнасць. Яшчэ 
не стаўшы ўсім, паэт пачынае нале-
жаць усім, але заўсёды недастатковай 
належнасцю, і сам ён у ёй (на дзіва 
сабе!) мае сябе тым, хто недастатко-
вы. Адсюль імкненне да вядомасці і 
імкненне ад вядомасці, і верш, пра які 
мы гаворым, адсюль.

— На жаль, таго вашага верша, 
які натхніў мяне некалі (і, вядома, 
не адзін!) я не магу прыгадаць. Ён 
ахайненькім школьным почыркам 
выпісаны ў прыгожы сшытачак з 
улюбёнымі вершамі, які застаўся 
дома, у бацькоў, у Віцебску. Я па-
мятаю толькі, што ён быў вельмі 
лаканічны і чуллівы і там было шмат 
«адчуванняў» і «прадчуванняў». 
У выніку ў мяне атрымалася вось 
што:
Я не чую,
Я адчуваю,
Я намацваю -
Рукамі кранаю.
Я па позірку вызначаю
Долю адчаю.

— Адно магу здагадвацца, што 
гэта пункцір, у якім ёсць словы «кра-
наю, слухаю, гляджу, я не пішу — пе-
ракладаю». Так? Але Ваш верш, калі 
і «перакладзены», мае свой кшталт 
і сваё гучанне. Мы ўсе гаворым тое 
самае, але па-свойму, і, можа, чым 
больш па-свойму, тым больш істотна. 
Ключы ад універсуму — унутры нас.

УРОК № 3
— Сёння ўсё мастацтва вельмі 

сінтэтычнае. Няма чыстых жанраў 
і відаў творчасці. Ёсць спалучэнне 
ўсяго ва ўсім. З гэтага вынікае такое 
трохі ўтылітарнае пытанне: ці ёсць 
сёння чыстая паэзія і ці патрэбна 
яна наогул у чыстым выглядзе? Ці, 
можа быць, больш прадуктыўна, 
эфектна і актуальна працуе сёння, 
калі паэзію спалучаць з візуальным 
радам, музыкай або пластыкай? 
Інакш нібыта атрымліваецца ста-
рамодна...

— Сінтэз — квінтэсэнцыя, і, якраз 
асягаючы стадыю квінтэсэнцыі, ма-
стацтва становіцца чыстым і сучас-
ным. Дагэтуль спробы, дагэтуль 
эклектыка, дагэтуль узаемадзеянне 
тэзы і антытэзы, і я не стаў бы гэтае 
«дагэтуль» называць сінтэзам, а ма-
стацтва, з ім зродненае, сінтэтычным. 
А тое, што цяпер мастацтва становіцца 
ўсім, сведчыць, што ў сінтэзе павінна 
ўдзельнічаць усё.

— Яшчэ адна прыкмета 
«старамоднасці» сёння — гэта калі 
ты пішаш у рыфму, карыстаешся 
звычайнай сілабатонікай, не кары-
стаешся лаянкавай лексікай, нейкімі 
правакацыйнымі, на мяжы фолу 
нават, параўнаннямі ды прыёмамі; 
калі ў тваіх вершах няма нейкіх 
сучасных рэалій з папулярнымі 
слоўцамі, якія маюць суфіксы 

іншароднага паходжання. Ці гэта 
ўсё несапраўднае, часовае? Або 
гэта сур'ёзныя тэндэнцыі, з якімі 
варта лічыцца?

— Пісаць так, як пісалі папярэднікі, 
ужо не атрымаецца: у рэчаіснасці 
іншыя хвалі. Але і пісаць так, як 
папярэднікі не пісалі, таксама не 
атрымаецца: кіты, на якіх трымаец-
ца рэчаіснасць, застаюцца тымі ж. 
Што да рыфмы і сілабатонікі — яны 
ўзышлі з радовішчаў мовы як ейныя 
модусы; узыходзяць іншыя — на 
здароўе, калі яны слушныя, то замест 
таго каб узаемаадмаўляцца, пачнуць 
узаемадапаўняцца. Але найперш слу-
хайцеся свайго ўнутранага голасу — і 
ён вам падкажа, што ёсць тое, што 
для вас сапраўднае. Не навамоднае і 
не старамоднае перадаюць са стагод-
дзя ў стагоддзе адно аднаму паэты, 
а сапраўднае, як у вершы Уладзіміра 
Хадыкі:
Тады сваіх здабыткаў кайстру —
Што не дабраў, што стойваў сам, —
Я перадам другому майстру,
Другому сэрцу перадам.

— Наколькі, увогуле, важныя 
тэндэнцыі ў мастацтве і наколькі 
варта да іх прыслухоўвацца?

— Тэндэнцыі кажуць пра ланд-
шафт часу, слугаваць ім не трэба, але 
лічыцца варта, і дарога, куды б яна ні 
кіравалася, гэта робіць, і рака, куды б 
яна ні плыла, — таксама.

— Ці патрэбна маладым паэ-
там удзельнічаць у конкурсах ды 
паэтычных спаборніцтвах? Ча-
сам здаецца, што ўсё роўна пе-
раможца заўжды абумоўлены 
існуючымі тэндэнцыямі, якімі б 
«тэндэнцыйнымі» яны ні былі і якім 
бы кампетэнтным ні было журы...

— Ці ўдзельнічаць у літаратурных 
спаборніцтвах, ці не — глядзіце самі. 
Якімі б калі ні былі тэндэнцыі, творчыя 
здзяйсненні — тое асноўнае, на што 
тэндэнцыі заўсёды азіраюцца і з чаго 
яны ўрэшце і вынікаюць самі.

УРОК № 4
— Ёсць у мяне яшчэ такое гла-

бальнае максімалісцкае пытанне. 
Пра натхненне. І матывацыю. Дзе 
іх браць? І адкуль вы іх бераце? 
Уявіце сабе сітуацыю, калі здаец-
ца, што пра ўсё ўжо напісана, што 
ўсе тэмы перабраны, або што не 
хапае НЕЧАГА, каб узяцца за ней-
кую тэму. Але ты разумееш, што 

гаварыць хочацца. А слоў быццам 
няма. Або табе здаецца, што яны 
нейкія НЕ ТЫЯ — банальныя, ці 
што. Што тады рабіць? Або вось 
матывацыя. Калі быццам і словы 
ёсць, але нешта замінае ўзяцца за 
справу, напісаць, намаляваць. Як 
перамагчы стан «а навошта і каму 
гэта трэба?» Калі і сам нібыта му-
чаешся ад гэтага маўчання, але і 
разумееш, што сапраўды — наво-
шта, калі 1) усё роўна, усе памром, 
2) усё роўна гэта ніхто не прачытае, 
і толькі адзінкам, можа быць, гэта 
спадабаецца, 3) усё роўна гэта не 
можа прыносіць аніякіх грошай, і да-
вядзецца рабіць нешта па-за твор-
часцю, а гэта вельмі стамляе... Дзе 
браць натхненне і матывацыю?

— Спыняемся на агучаных вамі 
аксіёмах: яны падобныя да хваляў, 
што дабеглі да краю рэчаіснасці і ця-
пер вяртаюцца назад. Калі там, за 
краем, насампраўдзе больш нічога 
няма, паэзіі (і мастацтву ў цэлым) у 
гэтай рэчаіснасці няма чаго рабіць. 
Але, здаецца, за ім сёе-тое ёсць і, 
яшчэ раз здаецца, нешта вельмі 
істотнае. Мы існуём адразу(!) тут і там, 
у сегменце і ў цэлым, у гэтым свеце і 
ў тым, і адно з удзелам іх абодвух ад-
бываюцца адкрыцці, рэлігія робіцца 
відушчай, а жыццё змястоўным. Чым? 
Магчымасцю і вынікам, альбо — ро-
стам. «...Раслінай росту ў неба стац-
ца» — згадваецца радок з Веліміра 
Хлебнікава, вершы якога пераклаў 
на беларускую мову і якія выйшлі 
кніжкай пад назвай у адну літару — 
«З». Паэзія ад гаварэння, мастацтва 
ад фатаграфіі адрозніваюцца тым, 
што яны здольныя заходзіць за край 
— за небакрай. Любы жывапісец 
намалюе сланечнікі і любы аматар 
зробіць здымак, але «Сланечнікі» 
Ван-Гога асаблівыя тым, што яны 
знайшліся т а м і выявіліся а д т у л ь. 
Ну а матывацыя...

На маю думку, матывацыя творчасці 
ў ёй самой. Яе можна назваць са-
маматывацыяй, іншыя не выключа-
юцца, аднак яны дадатковыя альбо 
акалічнасныя. І калі арыентавацца на 
іх — творчасць блукае ў акалічнасцях 
і сама становіцца дадаткам да неча-
га, гэта азначае сябе не знаходзіць. 
Як зрок бачыць, як слых чуе, як ро-
зум разумее, як слова вымаўляецца 
— гэтак і творчасць. Яна не нешта 
выключнае, а глыбокая ўласцівасць 

самой чалавечай існасці. Валодаць ёй 
немагчыма, а каб яна спраўджвалася, 
творца павінен ёй слугаваць і з ёй 
узгадняцца. Чытач не мэта, а твор-
часць ведае метамэту, калі той, хто ў 
ёй удзельнічае (ці далучаецца да яе), 
змяняючы сябе, змяняе рэчаіснасць. 
Кранаю, слухаю, гляджу... — гаворка 
ідзе пра самаматывацыю.

УРОК № 5
— А як трэба пісаць, Алесь 

Сцяпанавіч? Тады, калі ты розу-
мам разумееш, што трэба напісаць 
верш, што вось здарылася нешта 
экстраардынарнае, нейкі выпадак 
на літоўскай мяжы або ў кавярні 
падчас літаратурных пасядзелак, 
або адно тады пісаць, калі менавіта 
ёсць нейкі імпульс невідавочны, 
можа быць, і ты разумееш, што вось 
зараз сядзеш і проста напішаш усё 
начыста...

— Розум умее і мае досвед, а ў 
творы ўсё адбываецца ўпершыню. Не 
пішацца — не стамляйце сябе і мовы: 
тое, што не ўкладаецца ў верш, лёг-
ка можа ўкласціся ў эсэ ці ў нататку, 
ці проста ў сустрэчу слоў. Але калі 
гэтага мала і задума не задавальня-
ецца «лёгкім», тады дазвольце ёй па-
кутаваць і самой знаходзіць выйсце: 
с а м а — яна яго знойдзе, з падказкамі 
і староннімі рэкамендацыямі — не.

— Ці значыць гэта, што не па-
трэбна дапрацоўваць верш, вяртац-
ца да яго: то бок, як ён напісаўся, 
так яно і ёсць, і не трэба больш над 
ім «сядзець»?..

— Вяртайцеся-вяртайцеся! Вашае 
пачуццё будзе вас весці і вяртаць да 
верша. І толькі тады, калі ён адгук-
нецца, уздыхняце, і ён не будзе над 
вамі вісець, як нейкая недаробленая 
справа, вы перастанеце думаць, што 
нешта там не так. Што? Гэтым зрокам 
мы не бачым, а ўнутраным — адра-
зу... І таму — нармальна вяртацца, 
з'яўляецца нейкі новы нюанс, новы 
штрых, новае супадзенне... А калі 
не атрымліваецца, прапускайце. Але 
тое, што хоча яшчэ ўдакладніцца, 
удасканаліцца, яно будзе вас кранаць. 
Спыняць. Можа, вы пройдзеце гэты 
раз, не дасце адказу, але ўсё роўна яно 
будзе звяртаць на сябе ўвагу. Разу-
мовае не старонняе творчасці, але 
такое яно, дастатковае для пэўных 
абсягаў быцця, для ўсяго яго неда-
статковае. Яно задужа асабовае і, 
калі спрабуе ахапіць (падпарадкаваць 
сабе) усё быццё, становіцца астрогам 
для згаданага намі росту.

— Які верш добры: той, які пада-
ецца добрым, калі чытаеш яго пра 
сябе, альбо той, які добра гучыць 
толькі тады, калі яго па-мастацку 
выконвае аўтар, расстаўляе ўсе 
акцэнты?

— Калі верш чытае аўтар, ён чытае 
яго не лепш і не горш, а своеасабліва, 
можа, нават непаўторна. Гэта дастат-
кова для верша? Неяк, зусім нядаўна, 
адзін кнігалюб прынёс мне на подпіс 
кніжку, старую, купленую недзе ў ан-
тыкварыяце — «Паляванне ў райскай 
даліне». Былы ўладальнік акуратным 
почыркам павыпісваў радкі, якія яму 
адгукаліся, акурат на палях кнігі. Ся-
род іншых быў там і гэтакі: «Верш 
значны не гукам, які чуваць, пакуль 
верш чытаецца, а сваім рэхам, якое 
ён утварае, калі адгучыць». Любое 
слова — зараз — паміж намі — ска-

занае — ну вось так — з асаблівай 
інтанацыяй — зверне нашу ўвагу — і 
можна сказаць — о, тут нешта можа 
адкрыцца! Але гэта толькі голас, 
толькі інтанацыя, толькі спроба і спо-
саб паказаць сябе і нешта, а верш ад-
крывае і адкрываецца сам. Паўтаруся: 
дасканалыя творы могуць існаваць і 
без аўтара...

УРОК № 6
— Вы сказалі, што дасканалы 

твор не мае патрэбы ў аўтары... А 
вось часам гавораць, калі разгля-
даюць два вершы аднаго аўтара: 
гэты верш мог бы напісаць і іншы 
паэт, а вось гэты — толькі менавіта 
гэты паэт і больш ніхто. Якія вершы 
лепшыя: тыя, што раствараюцца і 
могуць належаць каму заўгодна, ці 
тыя, якія па нейкіх прычынах мо-
гуць належаць толькі канкрэтнаму 
паэту, якія маюць аўтарскі стыль? І 
ці ёсць нейкая аб'ектыўнасць у тым, 
каб вызначыць «каштоўнасць» гэ-
тых вершаў беспамылкова?

— Ёсць творы, якія стварыла пры-
рода, жыццё. Яны самаісныя, самада-
статковыя і належаць усім — трава, 
дрэва, рака, дождж, маланка... Яны 
ўсімі распазнаюцца і, што такое яны, 
усякі раз вытлумачваюць самі. Гэта 
дасканалыя творы. У тых жа зномах 
згадваю: пры сустрэчы з шэдэўрам 
з'яўляецца ўражанне, што сустракаеш-
ся з нечым даўно знаёмым. Прынцып 
шэдэўра закладзены глыбока ўнутры 
кожнага чалавека — ён арыентуецца 
ў сваіх паводзінах, назіраннях, суад-
носячыся з ім, з гэтым прынцыпам. І 
таму «каштоўнасці» адрасуюцца ўсім 
і апрыёры становяцца ўсіхнімі. Гэта 
апрыёры, а каб на справе твор дайшоў 
да людзей, аўтар павінен укладацца ў 
высілкі і прыкладаць намаганні. Твор 
павінен дайсці да людзей. Ну а тады 
ўжо кідайце яго, хай ён жыве, як яму 
выпадае.

— А як дайсці сёння паэту да 
людзей?

— Так, як Магамет даходзіць да 
гары і як гара даходзіць да Магамета, 
так, як кветка даходзіць да пчол і як 
пчолы да кветкі, — наўзаем.

— Ці ёсць нейкая аб'ектыўнасць 
у ацэнцы паэзіі? Калі адзін цудоўны 
паэт пра адзін верш гаворыць, 
што гэта геніяльны верш, а другі 
цудоўны паэт пра гэты ж самы верш 
гаворыць, што гэта слаба, так сабе, 
што гэта «не яго» верш.... Дык які ж 
ён насамрэч — гэты верш?

— А ёсць яшчэ трэці цудоўны 
паэт — той, хто напісаў гэты верш. 
Слухайцеся голасу гэтага трэцяга: 
ён ідзе сваёю дарогай, і тое, што ён 
сказаў, — гэта заўсёды яшчэ не ўсё. 
А аўтарытэты — жывыя помнікі: для 
таго, хто ідзе сваёю дарогай, яны ста-
новяцца прыступкамі ў наступнасць. 
Ва ўсякай з'яве мастацтва, дый жыц-
цёвай таксама, закладзена самаацэн-
ка. Перш чым яе ўбачаць і распазна-
юць людзі, яе ўжо ўбачыў і распазнаў 
Бог — альбо, калі хочаце, Ісціна. Людзі 
ў памылках. Але таму што яны далу-
чаны да Ісціны і ў той меры, у якой да 
яе далучаны, яны здольныя распазна-
ваць свет і тое, што ў ім. Прызначэнне 
паэзіі — быць у гэтым, сведчыць пра 
гэта і гэтаму спрыяць.

Вучылася
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.

Шэсць урокаў паэзіі ад Алеся Разанава
«КЛЮЧЫ АД УНІВЕРСУМУ ЎНУТРЫ НАС»

Якое месца паэзіі ў нашым жыцці? Адказ на гэтае 
пытанне мы шукаем разам з Алесем Разанавым.  
Паэтам, пра творчасць якога напісана ўжо некалькі 
дысертацый. Філосафам, чые вершы пераклада-
юцца на розныя мовы свету, даследуюцца, тлу-
мачацца. Чалавекам, загартаваным словам, як 
справай.
Але сам да сваёй асобы Алесь Разанаў ставіцца 
вельмі сціпла. І на якой-небудзь вечарыне мала-
дых паэтаў, калі нехта засаромеецца чытаць свой 
экстравагантны твор у прысутнасці мэтра, нават 
можа сказаць што-небудзь кшталту: «Не зважайце 
на мяне, я тут наколькі прысутнічаю, настолькі і 
адсутнічаю».
Яго развагі пра аўтарства, творцу, сутнасць — 
гатовыя афарызмы, паэтычная мудрасць. Яго 
кнігу зномаў «Сума немагчымасцяў» называюць 
даведнікам для паэтаў. І сапраўды, калі чытаць яе 
павольна, удумліва, можна адкрыць для сябе там 

надзвычай шмат. Традыцыі і наватарства, класікі і 
пачаткоўцы, верш добры і дрэнны, аўтар і творца — 
пра ўсё гэта і нават пра тое, што наогул цяжка выка-
заць словамі, разважае ў гэтай кнізе Алесь Разанаў. 
Без разваг, без гэтай удумлівасці і засяроджанасці 
на твары я гэтага паэта нават не ўяўляю.
Літаратуразнаўца Іван Штэйнер лічыць Разанава 
такім жа рэфарматарам у літаратуры, якімі былі, 
напрыклад, Стэфан Малармэ ды Гіём Апалінэр. А 
зномы, версэты, квантэмы, вершаказы, пункціры 
Разанава — практычным пацвярджэннем яго су-
часных тэорый.
Літаратуразнаўцы шукаюць тэарэтычны грунт, а 
наша з Алесем Сцяпанавічам гутарка-перапіска, як 
мне падаецца, афармляецца ў цудоўную падборку 
своеасаблівых лекцый, урокаў для тых, хто займа-
ецца і цікавіцца літаратурай. Гэткімі ўрокамі сталага 
паэта для паэтаў маладых. Але памятайце: навучыць 
нельга, навучыцца — можна.

Па тры я тыч ныя
У той час, ка лi рос i ста леў Iгар 

Лу ча нок, кож ны ча ла век па вi нен 
быў усвя до мiць ся бе перш за ўсё 
па тры ё там. Па тры ё там са вец кай 
кра i ны. Хоць у жыц цi Iга ра Мi хай-
ла вi ча, маг чы ма па чат кам па тры-
я тыз му — ча ла ве ча га — бы ло 
ад чу ван не ма лой ра дзi мы. У пры-
ват нас цi, ён i за раз пры ўсiх сва iх 
рэ га лi ях вель мi га на рыц ца тым, 
што з'яў ля ец ца га на ро вым гра-
ма дзя нi нам Мар' i най Гор кi, хоць 
жыў у ста лi цы Бе ла ру сi i шмат 
ста лiц вi та лi яго. Мес ца жы хар-
ства — гэ та ад но, яно для та го, 
каб бы ло больш зруч на пра ца-
ваць. А ра дзi ма — трош кi iн шае. 
Яна на ват у дум ках грэе. Мо жа 
быць з-за та го та кiя ад но сi ны, 
што сям'i баць коў пры хо дзi ла ся 
пе ра яз джаць, а бы лi i мо ман ты, 
ка лi па чуц цi пры хо дзi лi праз са-
праўд ны боль. Вай на ўмя ша ла ся, 
раз i на заў сё ды акрэс лiў шы га-
лоў ную каш тоў насць — ра дасць 
са мо га жыц ця. Па ка лен не (а мо-
жа, i не ад но) жы ло (цi жы ве), вы-
мя ра ю чы ўсе з'я вы рэ ча iс нас цi 
праз тыя вы пра ба ван нi. Лу ча нок 
з та го па ка лен ня, якое апя ва ла 

мiр. I з гэ та га пас ля ва ен на га мi ру 
ро дам яго твор чая сла ва. З пес нi 
«Па мяць сэр ца», якая пры нес ла 
пе ра мо гу на Усе са юз ным кон кур-
се — спе ва ку Вiк та ру Ву я чы чу i 
аў та ру Iга ру Лу чан ку. Пе сень пра 
вай ну з'яў ля ла ся та ды шмат. Але 
пес нi пра вай ну бе ла рус ка га па-
хо джан ня бы лi ад мет ныя асаб-
лi вым па тры я тыз мам, якi вель мi 
клаў ся на той час: у iх быў па фас, 
якi свед чыў пра спра вяд лi васць 
пе ра мо гi. I ка лi сён ня, на прык-
лад, па слу хаць лу чан коў скую 
«Если бы камни могли говорить», 
то па чуць у ёй i ця пер мож на не 
толь кi сло вы, але i па чуц цi, якi мi 
пес ня па вiн на бы ла за ра джаць 
лю дзей. Са мае га лоў нае з iх — 
ве ра ў спра вяд лi васць та го, што 
ад бы ло ся i што ад бы ва ец ца. З 
гэ тай ве рай i ства раў Лу ча нок, i 
не толь кi пес нi, але i больш буй-
ныя тво ры — та кiя, як ва каль-
на-сiм фа нiч ная паэ ма «Вай на 
не па трэб на». Лю дзi, якiя та ды 
пра ца ва лi ў гэ тым рэ чы шчы, нi-
бы та кож ным ра зам ад чу ва лi ся-
бе пе ра мож ца мi. Кож ны твор, якi 
быў пры ня ты i за гу чаў на аб ша-
рах вя лi кай кра i ны, быў, па сут-

нас цi, пер са наль най пе ра мо гай 
для аў та раў: кан ку рэн цыя бы ла 
вы со кая. Вы трым лi ва лi яе, мо жа 
быць, тыя, для ка го дум кi i iдэi 
бы лi на са мрэч не чу жыя. У гэ тым 
сэн се ў Iга ра Лу чан ка пес нi бы лi 
са праў ды

Iдэй ныя
I ад гэ та га ён не ад маў ля ец-

ца. Нi ко лi не ад маў ляў ся. Лу ча-
нок з тых лю дзей, для якiх сло вы 
«пар тыя» i «Ле нiн» бы лi не прос-
та па трэб ны мi сiм ва ла мi для ад-
люст ра ван ня. Так, у той час бы лi 
част ка ка му нiс таў, якiя не столь кi 
слу жы лi iдэа лам, коль кi iмк ну лi-
ся доб ра ўлад ка вац ца ў жыц цi цi 
кар' е ры (i гэ ты фальш спа ра джаў 
пэў ныя ад но сi ны ў гра мад стве, 
дзе не бы ло ру ху на пе рад). Але 
бы лi iн шыя. Бы лi iдэй ныя ра ман-
ты кi. Якiя ве ры лi ў шчы расць 
iдэа лаў i, ад па вед на, шчы ра iх 
пра соў ва лi. Вось яны i сён ня не 
ба яц ца ска заць пра сваю пар тый-
ную пры на леж насць i вер насць 
iдэа лам. Лу ча нок не ба iц ца i га во-
рыць, ня гле дзя чы на тое, што той 
час прай шоў. Та му i з твор час цi 
сва ёй не вы крэс лi вае нi чо га. Нi 
пес ню пра Ле нi на, нi ба ла ду, пры-
све ча ную ка му нiс там, нi «Ком-

со моль скую юность». I 
з го на рам рас па вя дае 
пра тое, што ў той час 
ра бiў свой твор чы ўнё-
сак у пра соў ван не iдэй 
рэ ва лю цый на га пе ра-
ўтва рэн ня ў iн шым све-
це. Там бы лi свае ге роi. 
Ге роi яго пе сень. Ён на-
пi саў «Ба ла ду аб Чэ Ге-
ва ры», i «Рас стра ля ную 

пес ню» ў па мяць пра чы лiй ска га 
паэ та i ка му нiс та Вiк та ра Ха ры, 
якi быў па ка ра ны дык та та рам 
Пi на чэ там. У гэ тых пе сень быў 
свой час, але ця пер яны не гу-
чаць: ге роi iн шыя. Ак цэн ты змяс-
цi лi ся, па мкнен нi лю дзей. Ка го 
ця пер пры цяг неш пе ра ўтва раль-
най ра ман ты кай не вя до ма ку ды 
ехаць бу да ваць БАМ та му, што 
гэ та вель мi па трэб на Вя лi кай Ра-
дзi ме? А Лу ча нок ез дзiў, ба чыў, 
быў свед кам, пi саў з ве рай у ча-
ла ве чую сi лу — «Бры ган цi ны». 
Бы лi ж ча сы... Ця пер вя лi кiя лi та-
ры змя нi лi ся на ма лыя ў абод вух 
сло вах «вя лi кая ра дзi ма». Але ад 
гэ та га ў iх не ста ла менш на паў-
нен ня. Та му што ве лiч мо жа быць 
i ў ма лым. А ра дзi ма грэе не за-
леж на ад ве лi чы нi. I гэ та Лу ча нок 
ра зу меў. I тут быў шчы ры (!): ка лi 
пi саў пес нi на бе ла рус кую тэ му i 
пра Бе ла русь. I гэ тыя пес нi ў яго 
твор час цi на поў не ны дзiў най ду-
шэў нас цю i пра нiк нё нас цю.

Лi рыч ныя
Гэ та пес нi, па якiх яго па зна-

юць i ця пер, хоць прай шлi дзе ся-
цi год дзi з мо ман ту iх з'яў лен ня. 
Гэ та пес нi на бе ла рус кай мо ве, 
але па iх ве да юць Лу чан ка да лё-

ка за ме жа мi Бе ла ру сi, як нi дзiў-
на. За iх яго лю бяць. Гэ та нi бы та 
яго па ра лель нае жыц цё, ка лi ён 
прос та ча ла век. Так, i ў тым па-
тры я тыч на-iдэй ным ён быў са-
бой, але ў боль шай сту пе нi для 
iн шых — што бы ло за ўва жа на 
i ад зна ча на Дзяр жаў най прэ мi-
яй СССР i прэ мi яй Ле нiн ска га 
кам са мо ла. А вось тут ён быў у 
боль шай сту пе нi для ся бе i для 
твор час цi. А гэ та, як нi дзiў на, 
на шмат больш дае iн шым.

Яно дае гар мо нiю. Яна на ра-
джа ец ца та ды, ка лi сло вы су стра-
ка юц ца з най больш ад па вед най 
iм ме ло ды яй. Дзiў нае ад чу ван не 
та го, што Ку па ла, мо жа быць, ад-
чу ваў ней кую та кую ме ло дыю, 
ка лi пi саў сваю «Спад чы ну». Цi ў 
Ко ла са па доб ныя гу кi на ра дзi лi 
сло вы «Мой род ны кут, як ты мне 
мi лы...» Але тут яшчэ да да лi ся i 
вы ка наў цы. Ма гут ныя вы ка наў-
цы «Пес ня ры» — i вось та ды не 
ма лую ро лю ады граў iх час. Iх 
час, ка лi ў пес нi ца нi ла ся пры-
га жосць i ары гi наль насць, якую 
ма ла хто мог пра па на ваць. Ад ной 
з та кiх «пес ня роў скiх» ад мет нас-
цяў, як нi дзiў на, бы ла бе ла рус-
кая мо ва, якая, да рэ чы, у ней кi 
мо мант ста ла мод най у СССР 
дзя ку ю чы гур ту з Бе ла ру сi. На-
ту раль на, i та му, што бы ло што 
спя ваць та ды. Су пра цоў нiц тва з 
Iга рам Лу чан ком да ло без лiч вы-
дат ных тво раў, якiя для свай го 
ча су бы лi на ва тар скi мi. На прык-
лад, кан та та Лу чан ка «Кур ган» 
на сло вы Ян кi Ку па лы ў вы ка нан-
нi «Пес ня роў» пе ра тва ры ла ся ў 
паэ му-ле ген ду «Гус ляр»: ма ла 
та кiх тво раў та ды вы кон ва лi па-

пу ляр ныя ка лек ты вы! Але з тых 
зор ных «пес ня роў скiх» пе сень 
ёсць та кiя, што спя вай у ХХI ста-
год дзi — i атры ма еш удзяч на га 
слу ха ча. Ця пер мож на спя ваць 
«Але сю» на сло вы Ку ля шо ва. 
Мож на спя ваць «Ве ра нi ку» (верш 
Баг да но вi ча). I ка лi iх па чуць раз, 
то дру гi за хо чац ца спя ваць ра зам 
з тым, хто спя вае. А по тым iх ме-
ло дыi ўвой дуць у свя до масць як 
узо ры са мых пры го жых пе сен ных 
тво раў Бе ла ру сi. Не за леж на ад 
ча су. I не за леж на ад та го, хто iх 
вы кон вае. Та му што бы лi цу доў-
ныя пес нi Лу чан ка i ў «Сяб роў», 
i ў «Ве ра соў», i ў Яра сла ва Еў-
да кi ма ва. Пес нi, якiя да па ма га-
лi ар тыс там быць за ўва жа ны мi. 
Але не толь кi ар тыс там. Та му што 
час Лу чан ка — гэ та яшчэ i час 
аў та раў, iм ёны якiх за па мi на лi-
ся. Аў та ры вы дат ных пе сень не 
менш ша на ва лi ся ў гра мад стве, 
чым аў та ры буй ных му зыч ных 
фор маў. Ад нак Iгар Лу ча нок умеў 
i гэ та: усё-та кi ён быў вуч нем 
Ана то ля Ба га ты ро ва — ад на го з 
тых, хто ста яў ля вы то каў бе ла-
рус кай кам па зi тар скай шко лы. А 
пас ля ў Санкт-Пе цяр бур гу i Маск-
ве Лу ча нок удас ка наль ваў сваё 
май стэр ства. Ён пi саў тво ры для 
сiм фа нiч на га ар кест ра, кан та ты, 
са на ты, кан цэр ты. Але здо леў 
па ка заць, што пес ня мо жа быць 
мас тац твам, як бы гэ та вы со ка i 
па фас на нi гу ча ла.

Ка лi га ва рыць пра Iга ра Лу-
чан ка, то без па фа су на огул не 
атрым лi ва ец ца. З ад на го бо ку, 
па фас быў улас цi вы той эпо се, 
якая яго спа ра дзi ла як твор цу. 
З дру го га бо ку, ён гэ тую эпо ху 

агуч ваў. А з трэ ця га — як бы ён 
i сён ня нi вяр таў ся ва ўспа мi нах 
да па фа су са вец кiх ча соў, той 
част кай сва ёй твор час цi, якая 
бы ла, па сут нас цi, бе ла рус кай, 
ён ад кры ваў шлях да Бе ла ру сi.

На род ныя
Не дзi ва, што мно гiя яго пес нi 

ча сам хо чац ца на зваць на род ны-
мi: яны пай шлi ў на род. Цi на пi са-
ныя на на род ныя сло вы (як «Ду-
да ры кi»). Цi скi ра ва ныя да яго 
нi бы та ма лiт ва (як «Ave Maria»). 
Песні пры нес лi яму на род ную лю-
боў — за што i зван нi на род на га 
ар тыс та БССР i на род на га ар тыс-
та СССР. На род ны — гэ та яшчэ 
i прос ты. Што да Iга ра Лу чан ка, 
то, як i лю бы твор ца, ён ча ла век 
скла да ны i, мо жа, на ват па ра дак-
саль ны, але пры гэ тым па-ча ла-
ве чы вель мi прос ты.

Час Лу чан ка яшчэ не прай-
шоў. У яго ёсць пры хiль нi кi i 
слу ха чы як тут, так i за ме жа-
мi Бе ла ру сi. Ёсць ад на дум цы. 
Ёсць пры хiль нi кi та го ча су i iдэй. 
I хоць кам па зi тар Лу ча нок ак-
тыў на ства раў у ча сы СССР, але 
най больш ад мет ная яго пра ца 
(i за ста ец ца ак ту аль най), якая 
ство ра на дзе ля Бе ла ру сi. Та му 
ся род узна га род Iга ра Мi хай ла вi-
ча асаб лi вая — ор дэн Фран цыс-
ка Ска ры ны (ча ла ве ка, iмя яко га 
за ха ва лi ста год дзi). I тут ёсць до-
ля па фа су (не бес пад стаў на га): 
част ка яго пе сень бу дзе гу чаць, 
па куль iс нуе Бе ла русь i бе ла рус-
кая мо ва. Пры нам сi, у Бе ла ру сi.

Ла ры са ЦI МО ШЫК

�

Асо ба тыд ня: кам па зi тар Iгар Лу ча нок, якi ад зна чыў 75-год-
дзе. У гэ тыя днi, ка лi Iгар Мi хай ла вiч пры маў вiн ша ван нi, кра-
i на ме ла маг чы масць уз га даць ды спя ваць яго тво ры. Спра ва 
ў тым, што не ка то рыя са мi пры вяз ва юц ца, як толь кi чу ец ца 
наз ва: ме ло дыя пры го жая, ды i вя до мая, што ся дзiць у га ла-
ве, а сло вы так вы дат на кла дуц ца на гу кi, што са мi про сяц ца 
да вы маў лен ня: та кiя сло вы! У са мых вя до мых пе сень Iга ра 
Лу чан ка (а яго больш ве да юць лю дзi ме на вi та па пе сен най 
твор час цi) аў та ры слоў — бе ла рус кiя паэ ты-кла сi кi. Быў час, 
ка лi гэтыя песні ве даў цi не кож ны. Але яны i ця пер жы вуць i 
гу чаць. Ка тэ го рыя ча су на огул вель мi важ ная для ра зу мен ня 
та ко га кам па зi та ра i ча ла ве ка, як Iгар Лу ча нок. Та му што яго 
пес нi вы ра жа лi час. 

Пес нi эпо хi
Вы ста выВы ста вы  ��

ТРЫ
Тры для хрыс ці ян — ліч ба 
асаб лі вая. Яна свед чыць: 
не коль касць, а сут насць 
мае зна чэн не. До каз: вы-
ста ва трох аб ра зоў у На цы-
я наль ным мас тац кім му зеі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якая 
пры мер ка ва на да 1025-год-
дзя хры шчэн ня Ру сі.

Адзін з іх і ўва саб ляе не па руш-
насць Свя той Трой цы: Бо га Ай ца, 
Бо га Сы на і Свя то га Ду ха, якія 
з'я ві лі ся пе рад Аў ра мам. «Трой-
ца Ста ра за па вет ная», аб раз 
XVІІІ ста год дзя, быў да стаў ле ны 
з На цы я наль на га По лац ка га гіс-
то ры ка-куль тур на га за па вед ні ка. 
«Не ры дай Мя не, Ма ці» (ся рэ-
дзі на ХІХ ст.) — з Гро дзен ска га 
дзяр жаў на га му зея гіс то рыі рэ лі-
гіі. «Спас Усе ўлад ны» (XVІІІ ст.), 
які за хоў ва ец ца ў На цы я наль ным 
мас тац кім му зеі Бе ла ру сі, свед-
чыць пра тое, што бе ла рус кія 
май стры іка на пі су на дзя ля лі Ісу-
са ры са мі не ве ра год най лю бо ві 
да ча ла ве ка. Тры ад мет ныя бе-
ла рус кія аб ра зы яшчэ свед чаць 
пра асаб лі васць бе ла рус кай іка-
на піс най шко лы. Ме на ві та гэ тыя 
іко ны знай шлі ад люст ра ван не ў 
паш то вых мар ках для кан вер-
та, які вы да дзе ны ў го нар свя та 
«Бел пош тай». Та му тыя, хто не 
мае маг чы мас ці па тра піць на вы-
ста ву, мо гуць шу каць па мят ны 
кан верт з вы ява мі.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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