
Конкурс «Слаўная кампанія: рэANIMAцыя» 

Што засталося па–за радком 

 
 Я ўпэўнены, што людзям, якiя прыдумалі і здзейснілі конкурс 

«Слаўная кампанія: рэANIMAцыя», прынамсі, школьныя настаўнікі 

беларускай літаратуры павінны паставіць помнік. Таму што дзякуючы 

іх намаганням школы нарэшце атрымаюць сапраўды незвычайны, 

цікавы зборнік біяграфій тых малавядомых пісьменнікаў, якія, быць 

можа, не засталіся ў нашай памяці ў якасці тытанаў і волатаў 

літаратуры, але без якіх цяжка ўявіць яе развіццѐ, якія, паглядаючы на 

сѐнняшні стан пісьменства з імжы мінулага, з поўным правам могуць 

сказаць: «И моего тут капля мѐда есть…» 

 

Глеб Ганчароў 

 

Яшчэ з юнацтва постаць Янкі Лучыны выклікала ў мяне нейкую 

затоеную дапытлівасць. Я адчуваў у яго лѐсе нешта недагаворанае, 

замаскіраванае, што абавязкова трэба высветліць і ўсвядоміць. 

Гэта была даволі напружаная праца, бо дакладных звестак пра яго ў 

архівах і даведніках засталося настолькі замала, што, калі б выпісаць іх у 

слупок, яны занялі б, далібог, старонкі дзве–тры — не болей. Таму не дзіва, 

што яго біяграфія дагэтуль была «рэччу ў сабе». 

З гэтых прычын перада мной паўстала пытанне: як магчыма дакладна, з 

максімальнай сапраўднасцю «вылічыць» жыццѐ чалавека, у якім наліплых 

прыдумак нашмат болей, чым пэўных фактаў? 

На дапамогу прыйшоў так званы «метад Андрэ Маруа». Гэты 

французскі пісьменнік — майстар, карыфей і, фактычна, бацька сучасных 

навукова абгрунтаваных мастацкіх біяграфій — казаў, што, калі няма што 

сказаць пра чалавека, трэба гаварыць пра яго час, краіну, побыт, знаѐмых, 

пакінуты ім плѐн. I калі ты ўсвядоміш усѐ гэта, кавалачкі інфармацыі самі па 

сабе злучацца ў адзіную мазаіку, на якой праявіцца, бы на фотаздымку, твар 

твайго персанажа. 

Узяўшы ў спадарожнікі Андрэ Маруа, я ўпэўніўся, што ѐн мяне не 

падвѐў. Адпрацаваўшы амаль паўгода над першакрыніцамі, мне ўдалося 

прасачыць і аднавіць лѐс Янкі Лучыны і яго сям’і ад заснавальніка рода да — 

літаральна — сѐнняшніх дзѐн, за адным разам спляжыўшы некаторыя 

недарэчнасці, якія былі напрыдуманыя ў 30–я гады мінулага стагоддзя, каб 

наблізіць фігуру Лучыны да так званай «рэвалюцыйнай дэмакратыі». 

Так, напрыклад, доўгі час у літаратуразнаўстве панавала версія, што 

першапачаткова род Неслухоўскіх атрымаў маѐнткі пад польскім горадам 



Драхічыным. Простае фанетычнае падабенства неапраўдана адправіла нашых 

землякоў у іншыя землі — з–пад берасцейскага Драгічына. Альбо такая 

акалічнасць: калісьці некім была запушчаная чутка, што пад кіраўніцтвам 

Янкі Лучыны на чыгунцы працаваў Максім Горкі. Праз элементарнае 

параўнанне дат робіцца зразумелым, што ніякіх стасункаў паміж імі не было і 

яны нават не ведалі адзін пра аднаго. 

Асабістым сваім поспехам лічу тое, што мне пашанцавала знайсці 

інфармацыю і вярнуць з небыцця асобу Лідзіі Отаўны Джубеліні–Радновай 

— жанчыны, палкае каханне да якой было ледзь не самым моцным пачуццѐм 

Янкі Лучыны ў жыцці і пра якую дагэтуль не было вядома зусім нічога. 

А як можна забыць тое ўзрушэнне, што ахапіла мяне, калі з цемры 

былога пачалі зноў выходзіць на святло высакародныя твары яго сяброў і 

сваякоў, сярод якіх былі і Мікалай Гарын–Міхайлоўскі, і Сяргей Сінягуб, і 

Iгнацій Грынявіцкі, і вядомы савецкі паэт Мікалай Ціханаў! 

Чым болей раскрывалася перада мной жыццѐ Янкі Лучыны, тым больш 

мне было шкада, што ўмовы конкурсу абмяжоўваюць даўжыню тэксту. 

Столькі цікавостак засталося па–за радкамі, якія фізічна не было магчымасці 

ўціснуць у 80 000 знакаў. Праз гэта давялося пакінуць убаку аповед пра тое, 

як у доме Неслухоўскіх рабіў кухарам дзед Максіма Багдановіча Ягор 

Скокліч, як сям’я мінскага губернатара Пятрова — таго самага, які забараняў 

заснаванне «Мінскага лістка» — выхоўвала як прыѐмную дачку маці 

Багдановіча. Давялося з болем у сэрцы адмовіцца ад расповеду, як Лучыну 

лячыў вядомы мінскі ўрач Цэмах Шабад — стрыечны брат Карнея 

Чукоўскага. А чаго вартая нечаканасць, што брат Лучыны Антон служыў у 

той жа самай артылерыйскай брыгадзе, камандзірам якой у свой час, згодна з 

тэкстам «Гора ад розуму», быў палкоўнік Скалазуб? Альбо, каб лепей 

усвядоміць, якой бяды пазбег Лучына, успаміны правінцыйных акцѐраў, як 

састарэлая Джубеліні–Раднова пажадна спрабавала зрабіць сваім 

палюбоўнікам юнага Шаляпіна? 

Але, магчыма, да ўсяго гэтага яшчэ дойдуць нечыя рукі. Зараз жа я 

толькі магу падагульніць свой плѐн тым, што праз гэты конкурс лацвей 

зразумеў старажытную ісціну, якую ўпершыню прамовіў Iсак Ньютан і якая 

ў дачыненні да беларускай літаратуры гучыць так: «Калі мы бачым далей за 

іншых, то толькі таму, што стаім на плячах гігантаў». 

 

*** 

Конкурсны твор Глеба Ганчарова «Крыло, працятае стралой», 

прысвечаны Янку Лучыне, трапіў у лік лаўрэацкіх і прыняты ў зборнік, які 

рыхтуецца да друку. 


