
удачы у прозе. Гэтаксама тэхжчна дакладныя, моуна ахайныя, духу, живой души поуныя 
! верши В.Жылко. Ненаяунасць багатай вобразнасц! кампенсуецца несумненнай шчы- 
расцю натуральней аутарскай !нтанацы! у выяуленн! думак ! пачуццяу, суадпаведнасцю 
адчуванага ! прамаулянага, ашчаднасцю у словах : пазарадковай напругай”. Свае высно- 
вы паэтка з Белаазёрска !люструе вершам “На победу - слетятся стаями”, у як!м асабл!ва 
выразна выявшася гуманютычная пазщыя аутара зборжка “Оборванная нить”.

У сва!х публицистичных творах, яюя змяшчаюцца у перыядычным друку, п!сьменн!к 
уздымае надзённыя праблемы, раскрывав !х аргументавана I эмацыйна-зкспрэс!йна, 
чым ! прывабл!вае чытача. Поле зацжауленняу Вадз!ма Жылко як краязнауцы шырокае. 
Мы спыжмся тольк! на яго дзейнасф па вывучэнн! л!таратуры раёна. У дадатку да 
брашуры “Памятники земли Лунинецкой” (ЛунЫец, 2001) “Литературная история краю” 
яе аутар надзвычай скурпулёзна назвау !мёны сва!х землякоу, хто заяв!у пра сябе у 
друку паэз!яй ц! прозам, паруп!уся пра тих, хто паюнуу радз!му I жыве у бл!зк!м ц| далёюм 
замежжы. Вадз!м Жылко не абышоу сваей увагай тых п!сьменн!кау, каго лес так ц! 
!начай звязау з Лужнецйм раёнам, згадау творы розных жанрау, у як!х адлюстраваны 
природа, история, фальклор, дойл!дства краю.

Пяру гэтага пюьменжка з Лужнца належыць таксама нарыс "Размова з прысутным!. 
Уладзюлау Нядзведсй: старонк! жыцця I творчасц!” (Лужнец, 2001), у якой чытач знойд- 
зе новыя звестк! пра жыццё аутара аповесц! “Хлопцы з другого корпуса”, пра тое акру- 
жэнне, якое спрыяла развщцю литературных здольнасцей падлетка, кал! ён быу выха- 
ванцам М!кашэв!цкага дз!цячага дома. Аутар працы широка цытуе дзённж Уладзюлава 
Нядзведскага, як! не знаходзгуся да гэтага у навуковым ужытку. Вадз!м Жылко - адз!н з 
сааутарау кжг “Памяць. Лужнецй раён” (Мн., 1995), “Лунинетчина - край мой родной” 
(Мн, 2004), “Родная мая Лужнёччына” (Мн., 2005).

Разам з-калегамРаднадумцам! па творчым клубе “Муза” у 1996-1999 гадах выдау 9 
альманаха)? з дворам; лужнецюх аутарау у серы) “Галасы Лужнеччыны’ з 2000 года - 28 
альманахау у серы: “Лужнецкая муза” ! значную колькасць дадаткау да !х, у 2001-2008 
гадах - 8 нумароу краязнаучага альманаха “Лужнецк! сшытак” ! 2 спецвыпуск! яго. У 
1998 годзе быу укладальжкам анталоп! вершау лун!нецк!х паэтау “Азбука поэзии”.

АНДРЭЙ МАКАЁНАК (1920-1982)
У (нтэрв’ю “Литературной газете” (7.04.1971), расказваючы пра свае творчыя пла

ны, драматург пазнаём^ чытачоу з працай над чарговай п’есай: “У мяне нарадзФася 
задума камеди!, галоуным персанажам якой будзе энерпчны, напористы ! разам з тым 
дасфпны старшыня калгаса. Прататыпам галоунага героя паслужыу адз!н мой добры 
знаёмы, а дакладней сябра дзяц!нства, а зараз Герой Сацыялютычнай Працы. Я часта 
бываю у яго, ён - у мяне. Вось тальк!, пакуль ён сам не дазвол!ць, прозв!шча яго не 
назаву”. Размова !шла пра п’есу “Таблетку лад язык”, якая была завершена у 1972 годзе.

У аснову камеди! был! пакладзены наз!ранн! Андрэя Макаёнка, вынесения !м з кал
гаса “Новае Палёссе”, сядз!ба якога размяшчалася у вёсцы Любань Лужнецкага раёна ! 
як!м к!равау сябар дзяц!нства драматурга У.А.Сцепчанка. На той час тэты калгас нале- 
жау да л!ку заможних гаспадарак. Невыпадкова яго старшыня у 1966 годзе стау Героем 
Сацыял!стычнай Працы. Ён ! з’яуляецца прататыпам Каравая у п’есе “Таблетку над 
язык”. Аутарская паз!цыя, выяуленая у гэтай п’есе, фармавалася у п!сьменн!ка не без 
уплыву У.А.Сцепчанк!, пра што апошн! гаварыу сам: “Творчасць Андрэя Макаёнка я 
ведаю давол! добра. Больш таго, са мною, як са сва!м былым аднакласнжам । земляком, 
драматург !ншы раз дзелщца творчым! планам!. Пры стварэнн!, напрыклад, п’есы “Таб
летку пад язык” ён па мнопх момантах ра!уся, зачытвау чарнавыя наюды ! варыянты”.

У драматичных творах мажл!васц! для рэг!янал!зму сц!плыя, аднак, думаецца, Анд- 
рэй Макаёнак свядома !х пазбягау, бо не акцэнтавау увагу, што дзеяннё у творы адбы- 
ваецца на Палесс!. Кал! у мове нарыхтоушчыка з Укра!ны Паляныц! гучаць укра!н!змы, 
то у вуснах карэнных калгасжкау “Маяка” палескай говори! не чуваць. Тым не менш, 
нешта ад жыццёвай першаасновы твора уСё-так! увайшло у п’есу “Таблетку пад язык”. 
Настаужца Л!дз!я Сямёнауна прыйшла да Каравая прас!ць, каб ён перавёу яе у “нашу 
Любань - сяло перспектыунае”, бо школу, дзе яна да гэтага часу працавала, закрываю : 
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у маленьюх вёсках няма каго вучыць. Дамагаючыся ад старшин! калгаса, каб той ад- 
пусц!у у горад, 1ван Швед гаворыць, што цяжка вакол пальца абвесц! Героя Сацыял!- 
стычнай Працы. Жонку Каравая п!сьменн!к надзял!у тым самым !менем, якое мела 
жонка У.А.Сцепчанк!, - Дуся, Еудаюя.

Камедыя Андрея Макаёнка “Таблетку пад язык” выкл!кана да жыцця найперш надзён- 
ным! праблемам! 70-х гг. м!нулага стагоддзя, але мнопя з !х не страц!л! сваей надзённасц! 
! цяпер. У цэнтры увап твора - праблема м!грацы! моладз! з вёсак у горад. Г1!сьменн!к 
невыпадкова даследуе гэтую праблему на прыкладзе багатай гаспадарк!. У вяскоуцау 
калгаса “Маяк” был! добрыя заробк!, быу хлеб ! было да хлеба. Тым не менш моладзь 
пак!дае вёску ! падаецца у горад. Хлопцы пасля заканчэння службы у войску таксама 
дадому не вяртаюцца. ГТеса Андрэя Макаёнка “Таблетку пад язык” развенчвае выдума
ны сучасным! !дэолагам! лозунг, быццам бы беларускаму вяскоуцу патрэбна тольк! “чарка 
! скварка”. Адвеку беларус не задавальняуся чыста ф!з!ялаг!чным! патрэбам!. Пра гэта 
сведчыць яго багацейшы фальклор, даун!я традыцы! у жывапюе, кн!гавыданн! I !нш.

Раскрыццё цэнтральнай праблемы камеды! адкрыла перад драматургам перспек
тиву узняць । шэраг 1ншых. У творы не паказана, як калгас “Маяк” стау заможнай гаспа- 
даркай. Ёсць, аднак, падставы сцвярджаць, што справа не толью у “энерпчным, напо
ристым” к!раун!ку, найхутчэй гэтую гаспадарку “раб!л!” такой, каб неяк паказаць пера- 
ваг! калгасау перад прыватнай уласнасцю на зямлю. Андрэй Макаёнак паказау у п’есе, 
як раб!л! улады прыклады для шшых. Ломцеу, прадстаун!к зверху, прыехау да Каравая з 
адказным даручэннем ад свайго начальства. Сутнасць яго заключаецца у тым, што 
“наш шэф л!чыць, што вырашыць кармавую праблему можна толью праз сенаж”. Таму 
калгас “Маяк” павшен “у гэтым сезоне падрыхгавацца ! закласц! стольк! сенажу, так 
арган!заваць справу, каб да вас у “Маяк” можна было ваз!ць прадстаунжоу калгасау ! 
саугасау для перадачы перадавога вопыту... На вашым прыкладзе будзем вучыць 
людзей”. Надзвычай паказальным ! характеристичным з’яуляецца маленне-просьба 
Ломцева, кал! Каравай вагаецца, бо не упэунены у эфектыунасц! прапановы-даручэння 
зверху: “Нам (выдзелена мною - В.З.) трэба сенаж! Разумееш?.. Нам...” Вось сутнасць 
камандна-адм!н!страцыйнай, а не рынкавай сютэмы юравання.

У час усеахопнага дыфщыту 1м Ломцеу завабл!вае Каравая. Той не упускав магчы- 
масц! । выстауляе свой разлж. Вось што на той час было дыфщытам: цэмент, арматурнае 
жалеза, машины, запчасти, пол!этыленавая плёнка, ветравое шкло для “Волг!”, крэслы, 
шифер, кшаапаратура для шырокаэкраннага, асфальт, шарсцяныя жаночыя касцюмы, 
“ГАЗ-69”. Каравай падкрэсл!вае, што пройць не за так, а каб яму дал! за грошы.

Каб куп!ць што-небудзь патрэбнае для калгаса, здаць па нармальнай цане кароу на 
мясакамбшат ц! лён, у ход !дзе хабар. Каравай запраау к!раун!ка "Абсельгастэхн1ю” на 
паляванне, папярэдне кушушы л!цэнз!ю. Той едзе са сва!м, патрэбным яму чалавекам. 
Каравай Гатовы заадно паклжаць ! к!раун!ка “Райсельгастэхнж!”, патрэбнага ужо для 
калгаса чалавека, але, аказваецца, н!жэйшы па чину у кампанп вышэйшых непажаданы. 
Тым не менш Каравай !мкнецца адным стрэпам заб!ць двух зайцоу. 1нжынеру, ям будзе 
адб!раць запчасти (пра тое, што яны пастушл! на базу, паведам!у у “Маяк” грузчык, 
паспрыяу калгасу, напэуна, таксама не за так), дае наказ, каб той м!ж шшым прагава- 
рыуся перад начальникам “Райсельгастэхн!к!”, “што яго шэф... абласны будзе гасцяваць 
у мяне у суботу: на паляванне прыедзе”.

Другому свайму падначаленаму, як! павязе кароу на мясакамбшат, гаворыць: “Слу
хам ! на вус матай. Дырэктар, М!хал М!халыч - заядлы рыбак. Ты зайдз! да мяне дахаты 
। вазьм! у Еудакв Васшьеуны каробачку з японским! блёснам! ! лескам!... Прыедзеш на 
мясакамбшат, не лезь, не спяшайся здаваць кароу, там цяпер чарга чорт ведае якая. А 
проста да самога дырэктара. Перадавай ад мяне привет ! каробачку. Каробачку на 
стол. Ясна. Скажи: прас!у перадаць. Скажы: сам хацеу, ды... ну, скажы: грыпуе. Скажи: 
на рыбалку запрашаю, як тольк! вада сыдзе з поймы”. I гэта роб!ць старшыня перадавога 
калгаса, ды яшчэ ! Герой Сацыялютычнай Працы. А што можна сказаць пра старшыняу, 
чые калгасы замыкал! зводку па ус!х паказчыках? В!давочна, што карумпаванасць, 
кланавасць, хабарнщтва, якое цяпер набыло масавы характер ! пра што гаворыць 
к!раужк дзяржавы, бяруць свае выток! з савецюх часоу, а юраунж! ус!х рангау узял! 
гэтыя набытк! як тагачасную спадчыну.
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Андрэй Макаёнак вуснам! свайго персанажа дзеда Цыбульк! агалаау дарагую для 
тагачасных : сучасных к!раун!коу сельскай гаспадарк!, пачынаючы ад тавота звяна । да 
самага вышэйшага, думку, што зямля шкому непатрэбная, што н! адз!н вясковец яе не 
возьме для апрацоук!. Хоць жыццё засведчыла, што гэта не так, тым не менш нярэдка 
такое меркаванне гучыць з экранау тэлев!зарау, змяшчаецца на газетных старонках. 
Вось што у далёюя 1970 гг. сказау старшин! Цыбулька: “Вот паспрабуй - прапануй любо
му калгасжку зараз дзесяць, пятнаццаць дзесяц!н зямл!. Думаеш возьме. Нават задар
ма. За так. Не-е! ДудкП Зразумеу мужык - не у зямл! шчасце!”

Вщавочным з’яуляецца факт, што Андрэй Макаёнак разам са саа!м сябрам У.А. 
Сцепчанкам цвяроза ацэньвал! калгасную сютэму, адм!н!страцыйна-камандныя ! цэнт- 
рал!заваныя спосабы к!раун!цтва эканом!кай кра!ны, што м!жвольна адкрывала перс
пективы для кумауства, хабарнщтва. Гэта ! знайшло адлюстраванне у п’есе драматур
га “Таблетку пад язык”.

ЯРАСЛАУ ПАРХУТА (1934-1996)
У вын!ку свайго першага захаду на Палессе быу нап!саны творцам нарыс “Грани 

Палесся”. Адметнасць будовы нарысау, сабраных у кн!зе “Зямля бацькоу нашых”, зак- 
лючаецца у тым, што адразу пасля назвы змяшчаецца перал!к праблемау, як!я складуць 
змест твора. "М|кашэв!чы. Няулоуны Муха-М!хальск!. Справаздача доктара. Першы парти
занок! атрад. Рызыкуючы жыццём. .Пёс вёск! Лежи. Прыгоды дзеда Панаса. У Еуропе 
ияма роуных” - вось кола пытанняу, як!я раскрываюцца у нарысе Трапп Палесся”. Як 
бачым, пра незвычайныя паклады гранпу, пра дзейнасць аднайменнага магутнага выт- 
ворчага аб’яднання гаворыцца толыс у самым кан цы ! то у сувяз! з незвычайным! 
прыгодам! дзеда Панаса.

Яраслава Пархуту цжавяць даун!я падзе!, як!я адбывалюя у М!кашэв!чах ! яго вако- 
л!цах, ! тыя, што звязаны з партызансйм змаганнем у пачатку 1920-х гадоу ! у час 
Вялкай Айчыннай вайны. ГНсьменшка хвалююць прадпрымальныя, а таксама гера!ч- 
ныя асобы, яюя был! непасрэдным! удзельнкам! псторы! краю: буДаунк! Палескай чы- 
гуню, прадпрымальнк! Агаркау ! Чунеу, герой грамадзянскай вайны няулоуны Муха- 
М!хальск! (К!рыла Арлоуск!), арган!затар партызанскага атрада Вааль Корж, к!намехан!к 
з М!кашзв!чау 1ван Канапацю, як! узарвау К1натэатр разам з нямёцюм! карнкам!, брать: 
Цубы. Нарыс “Грани Палесся” пабудаваны на кантрасце, на параунанн! миулага 1 сучас- 
нага. На думку пгсьменнка, першае не зжкла бясследна. Яно жыве у сучасным, напа- 
мЫаючы пра учарашн: дзень, але найчасцёй яно трансфармуецца у новай яве,

Назва нарыса “Грани Палесся” з’яуляецца паэтычным вобразам, у яюм увасоблены 
аутарабя адноаны да жыхароу краю, яе псторы!, пра што ! п!ша Яраслау Пархута у 
канцы твора: “Вяртауся дадому, з найвялжшай павагай успам!нал!ся !мёны першапра- 
ходцау гэтага краю, тых, хто у л!хую час!ну не скарыуся нявол!, хто жыццём, працай 
краю свайму маладосць вяртау”.

Аповесць “Адз!нец”, у аснову якой пакладзена трапчная псторыя жыхара в. Бас- 
тынь !вана Ваальев!ча Бушылы, п!салася, па сведчанж аутара, са студзеня па л!пень 
1990 года. Яраслау Пархута не аднойчы наведвауся да свайго героя на яго радз!му у 
час працы над творам, сустракауся ! пазней, кал: аповесць была ужо закончена.

Сюжэтную аснову твора “Адз!нец” складае расказ !аана Бушылы пра сваё жыццё, 
чаму ! як ён стау адз!нцом, як яму удалося выжыць у лесе на працягу 42 гадоу. Юнак, як! 
у 1947 г. вярнууся з вайны дадому, меу дзяржауныя узнагароды, зб!рауся ладзщь сям’ю, 
абжывацца, раптам стау ворагам народа, бандитам, рабаунжом, злодзеем. Усе з-за таго, 
што асмел!уся сказаць добрае слова пра маршала Жукава, як! на той час быу у нямшасц! 
у Стал!на. Як вядома, у гады Вялжай Айчыннай вайны народ свае спадзяванн! на лепшае 
жыццё звязвау менав!та з гэтым маршалам. Хадзша ! доуп час была жывучай пагалоска, 
што быццам бы Г.К.Жукау абяцау зл!кв!даваць калгасы, вярнуць прыватную уласнасць 
на зямлю. 1ван Бушыла адразу стау "жукаусмм бандитам”. Ён зразумеу, што пагроза быць 
высланым да “белых мядзведзяу” не пустыя словы. На памяц! была расправа з земля
кам! немаведама за што у прадваенныя ! зус!м нядауна ужо пасляваенныя гады. Уцяка- 
ючы ад Махорца ! Хахлова, учарашн! салдат не думау, што лес ! балоты стануць на доупя
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