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ЖЫЦ ЦЁ — МЕ ЛО ДЫЯ СКЛА ДА НАЯ

Мой род ны 
кут

— Iгар Мi хай ла вiч, гэ та 

праў да, што вы па хо дзi це 

са ста ра жыт на га шля хец-

ка га ро ду?

— Праў да. Але я да ве даў-

ся пра гэ та ня даў на. I то не 

сам. Мне да па мог мой ся бар, 

пiсь мен нiк Ула дзi мiр Лiп скi. 

Ка лi ён узяў ся пi саць пра мя-

не кнi гу, то вы ра шыў за глы-

бiц ца ў ар хi вы, да сле да ваць 

ка ра нi на ша га ро ду. I ака-

за ла ся, што мая ма цi Аляк-

санд ра Ге ра сi маў на Жук — 

са ста ра жыт на га ро ду, якi 

вя до мы яшчэ з Ся рэд ня-

веч ча.

Пер шы даў ным-даў но 

за рэ гiст ра ваў свой ся мей-

ны герб сан да мiр скi ва я во-

да Ян. I ад бы ло ся гэ та аж но 

ў 1352 го дзе. Амаль сем сот 

га доў та му. Во ку ды, у якую 

глы бi ню, ся га юць ка ра нi на-

ша га ро ду!

— Вы зга да лi пра ся-

мей ны герб. Цi ма е це вы 

яго вы яву? Што сiм ва лi зуе 

ваш герб?

— Маю. Дзя ку ю чы та му ж 

Лiп ска му, якi знай шоў гэ ты 

герб у ар хi вах i зра бiў мне яго 

ко пiю. Што на iм ад люст ра-

ва на? На бла кiт ным по лi — 

ся рэб ра ная пад ко ва з за ма-

ца ва ным звер ху ся рэб ра-

ным кры жом. На iм, гэ тым 

кры жы, ся дзiць чор ны гру-

ган з за ла тым пярс цён кам 

у дзю бе. А яшчэ там на ма-

ля ва ны ры цар скi ме та лiч ны 

шлем — як знак та го, што ў 

гэ тым ро дзе бы лi во i ны, аба-

рон цы Ай чы ны. Ка ро на ж — 

сiм вал знат нас цi, ула ды, 

ве лi чы. Ся рэб ра ная пад-

ко ва — на шчас це, а крыж 

над ёй — знак за ступ нiц тва 

Бо га.

— Мець та кi герб — трэ-

ба бы ло за слу жыць. Гэ та 

вя лi кi го нар i па ша на. Чым 

жа зай ма лi ся ва шы да лё-

кiя прод кi? У якiх мяс цi нах 

яны жы лi?

— З тых Жу коў, з якiх 

па хо дзiць мая ма цi, усе бы-

лi зем ле ўла даль нi кi. Адзiн 

з iх — Люд вiг Аляк санд ра вiч 

Жук, мат чын пра пра дзед, 

меў 81 дзе ся цi ну зям лi. Чым 

ён зай маў ся яшчэ, акра мя 

хле ба роб ства, ар хiў ныя да-

ку мен ты не па ве дам ля юць.

А вось пра iн ша га прод ка, 

май го пра пра дзе да Фё да ра 

Лу чан ка, сёе-тое ўда ло ся 

рас ка паць. Аказ ва ец ца, ве-

ду чы не ма лую ся лян скую 

гас па дар ку, ён вы кон ваў 

яшчэ i аба вяз кi вой та. Па 

тым ча се — гэ та не ма лая 

па са да. Па сут нас цi, ён быў 

на чаль нi кам над жы ха ра мi 

сва ёй, а мо жа, i су сед нiх 

вё сак.

Паз ней Фё дар Лу ча нок 

пе ра ехаў у Язаў кi Iгу мен ска-

га па ве та, меў там не ма лы 

на дзел зям лi. Унук яго Лу-

каш стаў баць кам Мi ха i ла, 

а той, у сваю чар гу, — ма iм 

баць кам.

— А як скла ла ся до ля 

ў ва шых баць коў?

— На па чат ку зда ва ла ся, 

што i мой баць ка за ста нец-

ца на зям лi, па доў жыць род 

хле ба ро баў. Ён ра на на ву-

чыў ся ка сiць i араць, ма ла-

цiць i се яць. Умеў абы хо дзiц-

ца з ка нём. Ад нак ду ша яго 

цяг ну ла ся да iн ша га. Змай-

стра ваў шы ду дач ку, пад бi-

раў на ёй га ла сы пту шак, 

вы во дзiў ме ло дыi, якiя гу ча лi 

та ды на вяс ко вых вя сел лях, 

тан ца валь ных ве ча рах.

Лу каш ба чыў гэ тае за хап-

лен не сы на, але не за мi наў 

яму. На ад ва рот — за ах воч-

ваў. Ад шка да ваў шы не ма-

лыя гро шы, ку пiў на ват са-

праўд ную скрып ку. Больш 

за тое, ад вёз сы на за рэч ку 

Чар няў ку, у вёс ку За бо ты — 

да Сi да ра вых хлоп цаў. Каб 

на ву чы лi Мi шу iг раць на гэ-

тым ня прос тым iн стру мен це. 

I кем лi вы, та ле на вi ты хло-

пец так ава ло даў скрып каю, 

што па га лос ка пра му зы ку-

са ма ву ка дай шла аж но да 

дзядзь кi Га луб ка.

— Да Ула дзi сла ва Га-

луб ка, сла ву та га тэ ат раль-

на га рэ жы сё ра i ак цё ра? 

А як гэ та ад бы ло ся?

— Тру па Га луб ка, як вы 

ве да е це, бы ла ванд роў ная. 

Ад ной чы яна апы ну ла ся 

на Iгу мен шчы не. Нех та пад-

ка заў Га луб ку, што там i там 

ёсць та кi хло пец, якi вы дат-

на iг рае на скрып цы. Ула дзi-

слаў Iо сi фа вiч па слаў ган ца 

ў Язаў кi. А по тым бы ла су-

стрэ ча i з са мiм Га луб ком. 

Аб чым яны га ва ры лi, як 

да мо вi лi ся, баць ка асаб лi-

ва не рас каз ваў. Але ў кнi зе 

ўспа мi наў пра Ула дзi сла ва 

Га луб ка ёсць не вя лiч кi апо-

вед i май го баць кi. Дык вось 

ён там пi ша, што Га лу бок 

доў га з iм раз маў ляў, рас-

каз ваў пра сва iх ар тыс таў, 

пра асаб лi вас цi ра бо ты пе-

ра соў на га тэ ат ра i на рэш це 

за пра сiў пра ца ваць ра зам.

 I баць ка па га дзiў ся.

Так Мi ха iл Лу кiч Лу ча нок 

стаў, як за пi са на ў ад ной з 

яго ан кет, ра бо чым сцэ ны 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

пе ра соў на га тэ ат ра БССР. 

I ад бы ло ся гэ та 20 лю та га 

1926 го да.

«Але ча му ра бо чым сцэ-

ны?» — мо жа це за пы тац-

ца вы. Ад ка жу. Па коль кi 

гэ та быў тэ атр на ка лё сах, 

то кож ны ар тыст, ка лi бы-

ло трэ ба, ста на вiў ся i груз-

чы кам, i ра бо чым сцэ ны, i 

асвят ляль нi кам, i пры бi-

раль шчы цай. Вось Мi ха i ла 

Лу кi ча i за пi са лi ў ра бо чыя. 

На пэў на, яшчэ i дзе ля пра-

ле тар ска га ка ла ры ту. Хоць 

асноў ная пра ца ў яго бы ла, 

ка неш не ж, у тэ ат раль ным 

ар кест ры.

— А ма цi ва ша ме ла 

якое-не будзь да чы нен не 

да тэ ат ра, да мас тац тва 

на огул?

— Нi я ка га.

— Дык як жа яны па зна ё- 

мi лi ся, ка лi жы лi да лё ка 

ад но ад ад на го?

— Па зна ё мi лi ся пад час 

гаст ро ляў тэ ат ра ў Круп-

скiм ра ё не, дзе Аляк санд-

ра Ге ра сi маў на пра ца ва ла 

на стаў нi цай. Яна ўжо скон-

чы ла Бе ла рус кi дзяр жаў ны 

ўнi вер сi тэт, пры ро да знаў-

чае ад дзя лен не, i ме ла ад-

па вед ны дып лом. Та ды гэ та 

бы ло вя лi кай рэд кас цю — 

унi вер сi тэц кая аду ка цыя. 

Та му, вi даць, прос та му ся-

лян ска му хлоп цу, скры па-

чу-са ма ву ку ня прос та бы ло 

за ва я ваць сэр ца аду ка ва-

най два ран кi. Ад нак жа не як 

за ва я ваў!

Па жа нi лi ся мае баць кi ў 

1931 го дзе. Згу ля лi вя сел-

ле. I пра жы лi Аляк санд ра 

Ге ра сi маў на i Мi ха iл Лу кiч у 

лю бо вi i зго дзе пяць дзя сят 

тры га ды.

Спа чат ку жы лi ў Мiн ску. 

Зды ма лi па кой чык у до ме 

на Iгу мен скiм трак це — ця-

пер ву лi ца Ма я коў ска га. 

У гэ тым до ме на ра дзi ла ся 

мая ста рэй шая сяст ра Ла ры-

са, а паз ней, у 1938 го дзе, i я. 

Да та го ча су баць ка па спеў 

ужо скон чыць ме ды цын скi 

iн сты тут i атры маць дып лом 

ура ча. З тэ ат рам Га луб ка, вi-

даць, не без на стой лi вых уга-

во раў ма ла дой жон кi, ён раз-

вi таў ся яшчэ ў 1931 го дзе.

Ле там 1940 го да сям'я 

Лу чан коў пе ра еха ла ў Ма гi-

лёў, у жы лы ра ён чы гу нач-

най стан цыi. Па ся лi лi ся ў 

до ме чы гу нач нi каў на Пер-

ша май скай ву лi цы. Сяст ра 

пай шла ў шко лу, а баць ка 

стаў пра ца ваць на трыц-

ца тым ура чэб ным участ ку 

стан цыi Ма гi лёў.

Ды ра дасць на ша бы ла 

ка рот кая. Мне не споў нi ла ся 

i трох га доў, ка лi па ча ла ся 

вай на.

Тры вож ная 
па мяць

— Iгар Мi хай ла вiч, а вы 

тое лi ха лец це кры ху па-

мя та е це? Як склаў ся лёс 

ва шай сям'i з па чат кам 

вай ны?

— З вай ной усё пе ра-

блы та ла ся ў на шай сям'i. 

Я та ды, хоць i ма лень кi быў, 

па мя таю адзiн эпi зод. Мы 

не ку ды бег лi, ва кол нас уз-

ры ва лi ся сна ра ды. I рап там 

у ма iм ча ра вi ку раз вя заў ся 

шну рок. Мы пры пы нi лi ся, 

каб за вя заць шну рок. I тут 

на пе ра дзе ўза рва ла ся бом-

ба. Ка лi б мы пра цяг ва лi бег-

чы, нас бы на кры ла...

Яшчэ пом ню, як на ча ва-

лi ў ле се па блi зу Пя чэр ска. 

Мы — ма ма, сяст ра Ла ры са 

i я — уцяк лi ту ды з Ма гi лё-

ва, якi нем цы ўжо бам бi лi. 

Баць ку ма бi лi за ва лi кры ху 

ра ней. Пе рад са май вай-

ной ён скон чыў трох ме сяч-

ныя кур сы i атры маў зван не 

ва е ну ра ча 3-га ран га. З па-

чат кам вай ны яго пры зва лi 

на служ бу. На шчас це, яму 

яшчэ ўда ло ся ўзяць да звол 

на эва ку а цыю сям'i. У тыя 

днi як раз фар мi ра ваў ся но-

вы эша лон на ўсход. Мы па-

спе лi тра пiць на гэ ты по езд. 

Еха лi ў та вар ным ва го не. 

Лю дзей — як му ра шак. Над 

на мi ля та лi са ма лё ты, кi да-

лi бом бы. Цяг нiк час та спы-

няў ся, за гру жа лi па ра не ных. 

У рэш це рэшт мы да еха лi да 

стан цыi Ма ро заў ская, гэ та 

пад Ста лiн гра дам, i нас там 

вы са дзi лi. Зi ма ва лi на ху та-

ры Бак ла на ва, у до ме Ма-

рач кi ных. У гас па ды нi сва iх 

бы ло пя цё ра дзя цей, ды нас 

яшчэ трое. Га ла да лi i мерз лi 

страш на.

Але ад ной чы ад быў ся цуд. 

Баць ка, яко га вай на пры вя-

ла на Ста лiн град скi фронт, 

ад шу каў нас на ху та ры i за-

браў да ся бе. Не каль кi дзён 

мы жы лi ў Ста лiн гра дзе на 

вак за ле. А пас ля пе ра еха лi 

ў Сальск, ку ды баць ку на кi-

ра ва лi на пра цу.

— Вай на па кi ну ла ў ва-

шай ду шы ба лю чы след?

— Як вам ска заць... Ча-

сам бы ло вель мi страш на, 

асаб лi ва ка лi по бач уз ры ва-

лi ся сна ра ды, ка лi на ма iх 

ва чах гi ну лi лю дзi. Ня прос-

та бы ло пе ра жыць хо лад i 

го лад. Але дзя цiн ства ёсць 

дзя цiн ства. Пом ню, мы, 

хлап чу кi, зла вi лi ў по лi зай-

чы ка. Пу шыс цень кi та кi, шэ-

рань кi, цёп лы. Ён га лод ны, i 

мы га лод ныя. Але гу ля лi ра-

зам, не па крыў дзi лi звяр ка.

Аль бо яшчэ. Пе рад ва чы-

ма, як жы вы, ста iць дзень, 

ка лi з Саль ска вы ту ры лi 

нем цаў. Вый шаў я на ву лi-

цу, iду па шар па ку, на гой 

iль дзiн кi пад бi ваю. Хо ра ша 

так, ве се ла!..

Пом ню, як пры вя лi мя не 

ў шко лу, у пер шы клас. Сце-

ны на па ло ву раз бу ра ныя — 

у бу ды нак тра пi ла бом ба. 

Хо лад на. Чар нi ла за мяр-

за ла. А сшыт кi ў нас бы-

лi з га зет. Пi са лi на па лях, 

мiж рад коў... Але пра га да 

ву чо бы бы ла вя лi кая. Усiм 

нам ха це ла ся хут чэй стаць 

да рос лы мi, аду ка ва ны мi i 

ўклю чыц ца ў ад наў лен не 

раз бу ра най кра i ны.

А ў мя не на пе ра дзе бы-

ла су стрэ ча з род най Бе ла-

рус сю, якую я ма ла ве даў, 

але якая ва бi ла мя не i хва-

ля ва ла.

Шлях 
да пры знан ня

— Я ра зу мею: та лент 

да ец ца ад Бо га. Але ж гэ-

ты Бос кi дар мож на раз-

вiць, ума ца ваць, а мож на 

за гу бiць, за ка паць, воб-

раз на ка жу чы, у зям лю. 

Што трэ ба для та го, каб 

твор ца мак сi маль на рэа-

лi за ваў свой пры род ны 

твор чы па тэн цы ял?

— Мно гае: не ле на вац ца, 

не рас пы ляц ца, не рас кiд-

вац ца на дро бяз нае, дру гас-

нае. Але най перш — мно га i 

сур' ёз на ву чыц ца.

На шчас це, я гэ та зра зу-

меў да стат ко ва ра на. Пас ля 

му зыч най шко лы па сту пiў у 

кан сер ва то рыю. I ву чыў ся 

ад ра зу на двух фа куль тэ-

тах — у Ана то ля Ва сi ле вi ча 

Ба га ты ро ва пра хо дзiў клас 

кам па зi цыi, а ў Ры го ра Iль i ча 

Шар шэў ска га, за сна валь нi-

ка бе ла рус кай фар тэ пi ян най 

шко лы, удас ка наль ваў вы-

ка наль нiц кае май стэр ства. 

Не каль кi га доў быў ле нiн-

скiм сты пен ды я там.

— Вы да во лi ра на атры-

ма лi пры знан не як кам па-

зi тар. Ужо пер шыя ва шы 

му зыч ныя тво ры, на пi-

са ныя яшчэ сту дэн там 

кан сер ва то рыi, бы лi за ў-

ва жа ны кры ты кай, пра 

вас пi са лi рэс пуб лi кан скiя 

га зе ты, ча со пi сы, вас лю-

бi лi зды маць фо та ка рэс-

пан дэн ты, за пра ша лi на 

ра дыё. Але ўсё гэ та бы ла, 

так ска заць, па пу ляр насць 

мяс цо ва га зна чэн ня. А ка-

лi да вас прый шла больш 

шы ро кая вя до масць, пер-

шая ўсе са юз ная сла ва?

— Ма гу на зваць на ват 

кан крэт ную да ту. Гэ та зда-

ры ла ся 23 каст рыч нi ка 1966 

го да. Та ды ў Маск ве пра хо-

дзiў Усе са юз ны кон курс на 

най леп шую са вец кую пес-

ню, пры све ча ны пя цi дзе-

ся цi год дзю Вя лi ка га Каст-

рыч нi ка. Двац цаць дзён на 

сцэ не Мас коў ска га тэ ат ра 

эст ра ды гу ча лi пес нi, ство-

ра ныя Iса а кам Ду на еў скiм, 

Дзмiт ры ем Па кра сам, Мац-

ве ем Блан тэ рам, Ва сi лём 

Са лаў ё вым-Ся дым, Дзмiт-

ры ем Шас та ко вi чам, Ба ры-

сам Мак ра ву са вым i iн шы мi 

вы дат ны мi кам па зi та ра мi.

Пра гу ча ла на гэ тым вы-

со кiм фо ру ме i мая пес ня 

«Па мяць сэр ца», на пi са ная 

на сло вы паэ та-фран та вi ка 

Мi ха i ла Ясе ня i вы ка на ная 

та ды яшчэ ма ла дым, ма ла-

вя до мым спе ва ком Вiк та рам 

Ву я чы чам. Мы, ка неш не, на 

вя лi кi пос пех не раз лiч ва лi — 

ужо сам факт удзе лу ў та кiм 

прэ стыж ным кон кур се быў 

для нас не ма лой уз на га ро-

дай. Але мы ста лi пер шы мi!

Па праў дзе ка жу чы, у 

гэ та спа чат ку бы ло цяж ка 

па ве рыць. Тра пiць у кам па-

нiю та кiх сла ву тас цяў i стаць 

пер шым — зда ва ла ся не-

чым не ве ра год ным, ней кай 

фан тас ты кай. Але гэ та бы ла 

са праўд ная пе ра мо га, пры-

знан не бе ла рус кай пес нi, яе 

аў та раў.

— «Па мяць сэр ца» ў вас 

не адзi ная пес ня, пры све-

ча ная тэ ме Вя лi кай Ай-

чын най вай ны...

— Ра зам з Мi ха i лам Ясе-

нем я на пi саў яшчэ не каль кi 

па пу ляр ных пе сень. Ся род 

iх — «Пiсь мо з со рак пя та-

га», «Май скi вальс».

Ёсць у мя не i цэ лы ва-

каль ны цыкл, якi на зы ва ец ца 

«Вой на не нуж на». Ён на пi са-

ны на вер шы паэ таў роз ных 

кра iн. Га лоў ная тэ ма гэ та га 

цык ла — па мяць пра ге ро яў 

мi ну лай вай ны. Ка лi мы за-

бы ва ем пра тых, хто за гi нуў, 

то i са мi гi нем да час на.

— Вы мо жа це ска заць, 

што пра жы лi шчас лi вае 

жыц цё?

— I так, i не. Я шчас лi вы, 

што маю доб рую сям'ю, што 

мае пес нi лю бяць i спя ва юць 

у на ро дзе. Але я пра жыў ня-

прос тае жыц цё. Мно гае пе-

ра жыў. Вось i ня даў на пе-

ра нёс дзве не зу сiм уда лыя 

апе ра цыi, у вы нi ку ча го вы-

му ша ны ха дзiць з кi ёч кам. 

Але не бу дзем аб гэ тым. 

Я па-ра ней ша му пi шу пес нi, 

маю шмат твор чых пла наў.

* * *

...На жаль, гэ тым пла нам 

не су джа на бы ло збыц ца. 

12 лiс та па да 2018 го да вя лi-

ка га кам па зi та ра не ста ла. 

Для ты сяч i ты сяч яго пры-

хiль нi каў гэ та бы ла гор кая i 

не па праў ная стра та. Але па-

куль жы вуць яго пес нi, Iгар 

Лу ча нок бу дзе з на мi.

Зi но вiй ПРЫ ГО ДЗIЧ.

Доб ра па мя таю на шу пер шую су стрэ чу. Iгар Мi хай ла вiч 

прый шоў з кi ёч кам, пры кмет на на куль гва ю чы. Я ве даў, што 

ў яго бы ла скла да ная апе ра цыя на та за бед ра ным су ста ве, 

i та му са спа чу ван нем за пы таў:

— Што, не за жы вае?

Iгар Мi хай ла вiч пра цяў мя не пра нiз лi вым по зiр кам i су-

ро ва ска заў:

— Не да ча ка е це ся!

Я раз гу бiў ся: цяж ка бы ло зра зу мець, цi то ча ла век жар-

туе, цi ка жа сур' ёз на. На ўся кi вы па дак я стаў апраўд вац-

ца:

— Iгар Мi хай ла вiч, хi ба ж нех та жа дае вам бла го га? 

Вы — па ва жа ны, лю бi мы ў на ро дзе ча ла век.

— Мне гэ та не трэ ба! — ад рэ заў Лу ча нок.

I, уба чыў шы, ма быць, маю збян тэ жа насць, Iгар Мi хай ла-

вiч не ча ка на ўсмiх нуў ся:

— Не звяр тай це ўва гi. Вы мя не не ве да е це... Я — ча ла-

век скла да ны.

I доб ра зыч лi ва за пра сiў:

— Пой дзем у Дом афi цэ раў. Там у мя не як стар шы нi 

ва ен на-шэф скай ка мi сii ёсць асоб ны ка бi нет. Па ся дзiм спа-

кой на, па га во рым...

Праў да, га ва рыць з Лу чан ком бы ло ох як ня прос та. Але 

ду жа цi ка ва. Ён — ча ла век iм пуль сiў ны, эма цы я наль ны, па-

ры вiс ты. У не чым на iў ны, без аба рон ны як дзi ця. I як дзi ця — 

да вер лi вы, ра нi мы. Ад нак ка лi спра ва да ты чы ла ся рэ чаў 

для яго важ ных, прын цы по вых, Iгар Мi хай ла вiч ста на вiў ся 

рэз кi, ка тэ га рыч ны, бес кам пра мiс ны. Ад гэ та га ча сам уз-

нi ка лi не па ра зу мен нi, кан флiк ты.

Зрэш ты, та кое бы вае ва ўсiх ге нi яль ных лю дзей. А таго, 

што Лу ча нок — ге нi яль ны кам па зi тар, не мо гуць ад маў ляць 

на ват яго апа не нты.

А ў ма iм хат нiм ар хi ве за стаў ся за пiс ад ной з апош нiх 

ма iх гу та рак з Iга рам ЛУ ЧАН КОМ.
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