
Андрэй Макаёнак на Луншеччыне
другой палове м!нулага ста- 
годдзя п’есы, камеды! народ- 
нага шсьменжка Беларус!

Андрэя Макаёнка не сыходз!л! з па-
>1 лосткау вядучых тэатрау рэспублЬ 
кI, Раей ! Укра!ны. А трапкамедыя 
«Трыбунал» сёлета, у юбшейны год 
Вял!кай Перамоп над фашызмам, 
зноу з поспехам став!л!ся айчын- 
ным! ! рас!йск!м! тэатрам!. Хутка л!-
таратурная! тэатральная грамад- 
скасць будзе адзначаць 100-год- 
дзе з дня нараджэння шсьменжка.

Андрэй Ягорав1ч Макаёнак 
нарадз!уся 12 лютапада 1920 
года у вёсцы Борхау Рагачоу- 
скага раёна Гомельскай во- 
бласц!. На яго долю выпала 
цяжкае дзяцшетва: был! пер- 
шыя гады калектыв!зацьп - 
неспакойныя, галодныя.

Любоу да тэатра выявшася 
у школьныя гады. Юнак быу 
добрым мастаком, удалым ак- 
цёрам у школьнай мастацкай 
самадзейнасц!. Наваг сам шеау 
ецэню. I тая цяга да мастацтва 
ды тэатра праз гады вылшася 
у здольнасць шеаць драма- 
тычныя творы, прычым самай 
высокай пробы.

Але выбухнула вайна. Яна 
застала Макаёнка на Камазе. 
У канцы 1941-га дыгизйо, у 
якой служыу Андрэй, дэсан- 
там юнул! у Крым. Малады 
палпрук стралковай роты, ён 
разам з маракамьдэсантнжам! 
правёу рэйд у тыл ворага пад 
Феадос!яй. Цяжка паранены, 
Макаёнак зусгм выпадкова 
быу падабраны на пол! бою, 
перанёс складаную аперацыю,

пры гэтым з шеталетам у руцэ 
с!лаю адстаяу у ххрургау нагу, 
якую яны ужо рыхтавалюя 
ампутаваць. Гэтыя раны не 
дазволш! Макаёнку працяг- 
ваць службу у войску, ён быу 
камюаваны.

Яшчэ не паправ!ушыся як 
след, Андрэй Ягоравгч падауся 
на Гомельшчыну, уладкавауся 
на радз!ме - у Журавщюм рай- 
каме парты!. А пасля вучобы 
у Рэспублжанскай партыйнай 
школе Макаёнак стау загад- 
чыкам аддзела прозы часошса 
«Вожык». Ды няурымелгвая 
душа !мкнулася шеаць п’есы, 
камедьп, драмы. Кожная з !х 
ставшася на ецэнах тэатрау, у 
асноуным - у Мшску, у тэатры 
!мя Янк! Купалы.

Макаёнак набывау вядо- 
масць 1 павагу у грамадстве. 
Не ладзшася толью сямейнае 
жыццё. Паюнуушы минскую 
кватэру жонцы, сыну 1 дачцэ, 
ён месщуся на загараднай 
дачы. Кал! пачалюя халады, 
Андрэя запраау да сябе сябар 
дзяцшетва з вёсю Любань, шго 
на Луншеччыне, старшыня ту- 
тэйшага калгаса «Новае Па- 
лессе» Уладз!м!р Сцепчанка.

Макаёнак 1 Сцепчанка - ад- 

нагодю, нарадзппся у суседшх 
вёсках, разам вучылюя у адных 
школах, некалью гадоу запар 
сядзел! за адной партай. Сцеп
чанка таксама прайшоу праз 
пекла вайны. Быу два разы па- 
ранены, апошн! раз у верасш 
1943 года, ледзь вырвауся з 
палаючага танка. Абгарэлы, 
доуга лячыуся у шшталях 1 
быу камюаваны як швашд Вя- 
лжай Айчыннай вайны. Адразу 
ж пасля вайны асноуныя этапы 
жыцця 1 працы Уладз!м!ра Апа- 
насав!ча был! звязаны з раз- 
вщцём 1 станауленнем бела- 
рускага Палесся. Працавау у 
райкамах г выканкамах Ган- 
цавщкага, Луншецкага 1 былога 
Леншскага раёнау. У 1959 годзе 
узначал 1у адстаючы тады кал- 
гас. У час працы на дзяржау- 
ных пасадах Сцепчанка па- 
знаёмгуся з Пятром Мгронавг- 
чам Машэравым, як! узначаль- 
вау Брэсцю абкам парты!, а 
пазней стау першым сакрата- 
ром ЦК КПБ. Некаторыя ка
зал!, што тая дружба узняла 
старшыню калгаса на ступенью 
славы. Ды насамрэч славу 
Уладз!м!р Апанасав!ч набыу 
дзякуючы аргашзатарсюм 
здольнасцям, умению мыслщь 
на перспектыву г юраваць кад
рам!, мець цесны кантакт з ра- 
давым! працаунжам!, трымаю- 
чы дысцышпну. Калгас хутка 
наб!рау тэмпы росту. Вялгзную 
падмогу дал! мел!яраваныя 
земл! Грычынсюх балот. За ка- 
ротю час у гаспадарцы ума- 
цавалася эканомжа, вырасла 
матэрыяльная база, усе хутар- 
сюя гаспадарю перасялшюя у 

вёсю, дзе па-новаму ладз!уся 
дабрабыт вяскоуцау. Уладз!м!ру 
Сцепчанку было прысвоена 
ганаровае звание Героя Са- 
цыялютычнай Працы.

Андрэй Макаёнак давол! 
часта прыязджау у Любань. 
Часцяком жыу тут тыднямг 
бывау на прыродзе 1 у пол!, 
дзе працавал! калгасшю, на- 
ведвау сельсю Дом культуры 
-- 1 сярод людзей быу сва!м. 
1ншы раз прысутшчау на гас- 
падарчых нарадах, а пасля 
выказвау свае погляды на 
праблемы. Штосьц! важнае 
занатоувау сабе.

На аснове усяго гэтага на- 
радзшася задума нашеаць дра- 
матычны рэпартаж. I ён быу 
натсаны, толью у форме ка- 
медьп з назвай «Таблетку пад 
язык». Камедыя выклжана да 
жыцця найперш надзённым! 
праблемам! таго часу (1970-х 
гадоу), але мнопя з !х не стра- 
ц!л! сваёй надзённасц! 1 цяпер. 
У цэнтры увап твора - праб- 
лема мпрацьп моладз! з вёсак 
у горад. Пюьменнж не вы
падкова даследавау гэтую праб- 
лему на прыкладзе багатай 
гаспадарю, дзе у вяскоуцау 
был! добрыя заробю, быу хлеб 
1 усё да хлеба. Але моладзь 
ехала у горад, бо шмат каму у 
тыя гады хацелася сысц! «ад 
гаспадарчага бруду» да унар- 
маванага рабочага дня, туды, 
дзе - гмах!, святло, тэатры... 
Галоуны герой камедьп «Таб
летку пад язык» - старшыня 
калгаса «Маяк» Каравай - пра- 
татып Уладз!м!ра Сцепчаню. 
Прататыпам! шшых герояу так

сама з’яулялюя рэальныя люд- 
31, ды 1 дзе! у творы - у боль- 
шасш рэальныя.

Вядома, што м!ж Андрэем 
Макаёнкам як драматургам 1 
калектывам тэатра !мя Янк! 
Купалы панавала самая цесная 
сувязь. Першы паказ п’есы 
«Таблетку пад язык» адбыуся 
у новым раскошным будынку 
Любанскага Дома культуры. 
Купалауцы сюды прыязджал! 
з ахвотай. На падмостках ецэ- 
ны ДК любанцы бачыл! спек- 
таюп па п’есах Макаёнка «Ля- 
вонтха на арбще» 1 «Трыбунал».

Дауно няма у жывых Анд
рэя Макаёнка, а у памяц! ма!х 
землякоу ён жыве. Людз! ста- 
рэйшага пакалення яшчэ по- 
мняць паказ тых спектакляу 
купалауцау. У цэнтры вяско- 
вага парка высяцца пасаджа- 
ныя шсьменнжам у 1967 
годзе дуб, ясень 1 два клёны. 
А на Доме культуры, каля па- 
раднага уваходу у будынак, 
як в!з!тная картка - мемары- 
яльная дошка. На ёй - здымю 
Уладзгмтра Сцепчаню 1 Андрэя 
Макаёнка з тэкстам: «У пе- 
рыяд з 1959 па 1974 гады Лю
бань 1 наваколле неаднаразова 
наведвау славуты драматург, 
народны шсьменнж Беларус! 
Андрэй Ягорав!ч Макаёнак. 
Прататыпам галоунага героя 
яго п’есы «Таблетку пад 
язык» стау тагачасны стар
шыня калгаса «Новае Палес- 
се» Герой Сацыялютычнай 
Працы Уладз!м!р Апанасав!ч 
Сцепчанка».
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