
1х памятае Луншеччына

БССР (1968), акадэмж АН БССР 
(1972), Герой Сацыял1стычнай Пра
ды (1974). Скончыу польскую сямГ 
годку, вучыуся у беларус'кхх 1 поль- 
ск1х г1мназ1ях. Удзельшк рэвалюцый- 
на-вызваленчага руху у Заходняй Бе
ларуси шструктар ЦК КСМЗБ, член 
шструктарскай трупы ЦК КПЗБ. 
Удзельшчау у выданш у В1льн1 пад- 
польнай 1 легальнай перыёдыкГ 
Арыштоувауся уладам! Польшчы, пры- 
гаворвауся да турэмнага зняволення. 
3 1936 г. аутар шматл1к1х паэтычных 
зборшкау. У гады Вялшай Айчыннай 
вайны — супрацоушк франтавых га
зет. У 1948 — 1967 гг. галоуны рэдак- 
тар часошса “Полымя”, затым стар- 
шыня праулення СП БССР, сакратар 
праулення СП СССР. Лауреат Дзяр- 
жаунай прэмп СССР, Леншскай прэ- 
мп. Дэпутат ВярхоунагаСавета БССР 
у 1947 — 1971 гг., дэпутат Вярхоунага 
Савета СССР у 1969—1989 гг., у тым 
лжу у 1984—1989 гг, — ад Птнскай 
выбарчай акруп, прыязджау у Лун1- 
нец на сустрэчу з выбаршчыкамГ

Макаёнак Андрэй Ягоравтч 
(1920— 1982). Вядомы беларуск! дра
матург. Нарадзгуся у в.Борхау Рага- 
чоускага р-на Гомельскай вобл. У 60 — 
70-ыя гг. на Лушнеччыне працавау 
яго зямляк. Дзякуючы 1х знаёмству 
1 адбывалася неаднаразовае наведван- 
не А.Р.Макаёнкам гэтых мясцш. У 
той час ён працавау над п"есай “Таб
летка пад язык” (1973). Пра гэта сам 
расказвау так: “У мяне нарадзГтася 
задума камедьп, галоуным персана- 
жам якой будзе энерпчны, напорысты 
1 разам з тым дасцшны старшыня 
калгаса. Прататыпам галоунага героя 
паслужыу адз!н мой добры знаёмы, а 
дакладней — сябра дзящнства, зараз 
Герой Сацыялктычнай Працы. Я час
та бываю у яго, ён — у мяне. Вось 
тольк!, паку ль ён сам не дазволщь, 

прозвппча яго не назаву” (“ЛГ”, 
7.04.1971).

Гаворка 1шла пра старшыню калга
са “Новае Палессе”, адзшага Героя 
Сацыялхстычнай Працы, як! атрымау 
залаты медаль на луншецкай зямл!, 
Уладз1м1ра Апанасав1ча Сцепчанку. 
Ён крыху пазней прызнавауся: 
“Творчасць Андрэя Макаёнкая ведаю 
давол! добра. Болыптаго, самною, як 
са свахм былым аднакласшкам 1 зем
ляком, драматург шшы раз дзелщца 
творчым! планам!. Пры стварэнш, на- 
прыклад, п’есы "Таблетка пад язык" 
ён па мног1х момантах ра!уся, зачыт- 
вау чарнавыя накщы 1 варыянты" 
(“Звязда”, 25.10.1973).

Вось так1м чынам на карце лггара- 
турных мясщн можна з поуным пра
вам адзначаць Любань 1 навакольныя 
вёскГ

Нядзведск! Уладзклау Тосхфа- 
В1Ч. Нарадз1уся 24 лшеня 1929 г. на 
Рахавщк1х хутарах Лун1нецкага наве
та (сучасная в.Рахав1чы Салйорскага 
р-на). 3 аутаб1яграфц паэта: “Мащ, 
бацьку, малодшага брата Антося 1 сяс- 
тру Стэфу фашысты заб1л1... Пасля 
аблавы мы з сястрой засталюя жыць 
у матчынага брата. На той час сям”я 
у дзядзьк! была вялшая — з нам! 
шасцёрамалых, ды яшчэдвое старых. 
Жылося, вядома, не весела... Восенню 
1944 г. я сабрау клунак 1 рушыу у 
навуку. Адвёз мяне у М1кашэв1чы за 
60 юламетрау наш аднавясковец. У 
Мткашэвхчах я жыу на кватэры. Рай
ана плащла мне 50 рублёу 1 выдавала 
10 к1лаграмау мук! штомесячна. Так 1 
жыу. Вясною1945 г., як добрага вуч- 
ня, мяне камсамол паслау у Артэк. 
Адпачыу, набрауся с!л, крыху забыу 
ваенныя жах1. У лктападзе 1945 г. 
райкам камсамола наюравау мяне у 
дзетдом, як! адкрыл! у мястэчку М1- 
кашэв1чы. Я узначальвау там камса- 
мольскуюаргашзацыю, быу некаторы
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