
Сцяпан Нефхдовхч.
СУВЯЗЬ КРАЯЗНАУСТВА I АППАРАТУРНАЯ
ТВОРЧАСЦ1

Ва ус1х класах
школьнай праграмы па 
лггаратуры маецца раздзел 
“Вусная народная творчасць”, 
куды уключаны не толью усе 
жанры фальлкору (казк1, 
песш, балады, прыказю, 
загадю), але 1 легенды 1 
паданн!, заснаваныя на 
тапашмщы щ пдранхмщы.

Працуючы у школе 
настаушкам, спачатку у 
пачатковых, потым
выкладчыкам роднай мовы 1 
лггаратуры у старэйшых 

класах, я 1мкнууся не проста даць вучням паняцце пра 
гэтыя жанры 1 асвощь тыя творы, што маюцца у 
падручшках, а падключау дзяцей да практычнай 
работы: вёу факультатыу, на як! школьшк! прыносш 
свае затсы ад людзей сталага I старого узросту 
лгтаральна па ус1х вщах фалькларыстыкь ПраводзЫся 
краязнаучыя экспедыцьп па вёсках Любань 1 Лахаука.

Практычна прыходзьм да высновы, што у творах 
вуснай народнай творчасщ - 1 мудрасць народа, 1 
адлюстраванне жыцця, абрадавых трдцыцый. У 
фальклоры уся наша псторыя: казацтва, чумацтва, 
рэкруцтва, паншчына, улада жыцця ад даушны да 
нашых дзён. У так!х творах шмат дыялектызмау - слоу 
мясцовага паходжання, дзе крыюцца моуная 
кладоука, скарбнща. Не менш щкавага можна знайсщ 
1 у тапонхмах. Ва ус!х назвах мясцш шмат 
своеасаблгвага, адметнага, шшы патаемнага.У кожнай 
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вёскх, хутара, урочышча маецца свая псторыя, часам 
давол1 щкавая. 

* * *
Луншеччына не батата на шсьменшкау. Наша 

зямля дала трох празашау: 1вана Макаловхча 
(вДубаука), Мхколу Калшковхча (в.Цна) 1 М1колу 
Елянеускага (в.Лушн), а таксама паэтау: Аксану 
Спрынчан 1 Вадз1ма Жылко (г.Луншец), М1калая 
Тльючыка (в.Багданаука). Затое у нашим кра! 
некагоры час жыл! 1 працавал! Якуб Колас, 
Ул.Нядзведск!, А.Гардзщк!, А.Макаёнак, М.Федзюковгч 
1 1ншыя, у чы1м жыцщ щ творчасщ Луншеччына 
пакшула свой след, або гэтыя людз1 аставЫ тут хоць 
як1-небудзь знак. У луншецк! перыяд Колас натсау 
некальк! вершау 1 апавяданняу, працавау над паэмай 
“Новая зямля”, пачау тсаць “Сымона-музыку”. 
Нядзведсю прысвящу М1кашэв1чам аповесць “Хлопцы 
з другога корпуса”. Макаёнак натсау пра калгас 
“Новае Палессе” 1 яго старшыню Сцепчанку п’есу 
“Таблетку пад язык”. Маюцца творы пра наш край у 
М.Федзюковгча, Ул.Караткевгча, Я.Пархуты, 
В.Вольскага...

3 некаторым! з гэтых тсьменшкау мне давялося 
бачыцца, мець зносшы, пра некаторых, што был! у 
Любаш, чуу ад знаёмых, 1 усе гэтыя жыццёвыя факты 
я адвобразгу у зборшку эсэ “Сустрэчы 1 расставаню”. 
Спадзяюся, што камусьщ з настаушкау щ краязнауцау 
матэрыялы зборшка яшчэ спатрэбяцца.
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