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Любань
Сцяпан Неф|дов1ч, в. Любань

Пра Любань бытуе легенда:
- Гэта было гадоу 400 назад. Шмат дз!к!х звяроу ! птушак вадз!ла- 

ся у тутэйшых лясах ! балотах. Люб!у у гэтых мясц!нах паляваць князь 
Радз1в1л, як! меу памесц! у Давыд-Гарадку ды у Лахве.

Неяк прыехау князь са сваей св!тай на паляванне. 1мжэу дождж, 
было мокра. Прамокл!, прамерзл! паляун!чыя. Трэба было дзесьц! 
абсушыцца, абагрэцца. У хутк!м часе выехал! на паляну, вял!кую, свет
лую. А на паляне - поле, на узгорку па-над Смерддзю - некалью 
хатак. Тут якраз ! сонца з-за хмар выглянула, прыгрэла. Князь аж 
павесялеу ад задавальнення.

- Люба мне тут! - ускл!кнуу князь, - Люба мне. Тут ! спын!л!ся.
Спадабалася мясц!на ! дружыне княжаскай.
- Што за мясц!на? Як называецца? - пытаюць адз!н аднаго людз! 

са св1ты.
- Любанне, - быу адказ.
I спын!лася дружына адпачыць, абсохнуць, павесял!цца у дварах 

ды у хатах, дзе жыл! добрыя шауцы - шэучык! - так !х называл! у той 
час. Пазней шэучык! набыл! вядомасць, прозв!шча атрымал! - Шэу- 
чык!. Разраслюя !х сем'!, атрымал! зямельныя надзелы !х сыны, зяцг 
Вырасла веска Любанне. 3 гадам! змян!лася крыху назва - у Любань 
перайшла.

Мо ! не зус!м так яно было, бо гэта тольк! легенда, але доля прау- 
ды усё-так! ёсць. Сапрауды, урочышча у даун!я гады было размеш- 
чана на узгорку, па-над Смерддзю, вакол распалагалюя лясы (свед- 
чанне таму - назвы вакол!ц: Барок, Лаза, Залессе, Трылес!ца, Куку- 
цёлка). Знаходзячыся на бойюх дарогах, што вял! з Лахвы у Мокрава 
! з Лахвы у Давыд-Гарадок, гэта мясц!на не магла не спадабацца 
людзям. Тут было прыгожа ! люба, таму । назвал! Любаннем. Дарэ- 
чы, ва ужытку мясцовых жыхароу ! зараз бытую назва Любанне.

Прауда । тое, што самае распаусюджанае прозв!шча у Любан! - 
Шэучык.

У друкаваных крын!цах першае упам!нанне пра Любань датуецца 
1588 годам. Вядома, што тады веска належала маёнтку Лахва, тут 
мелася 29 валок зямлг Значыць, гэта мясц!на заселена да 1588 года, 
але не раней 1523-га. Бо вядома, што кал! у 1523 годзе троцк! каш- 
талян ! слон!мск! дзяржауца Ян М!калаев!ч Радз!в!л запатрабавау ад 
швагра, уладальн!ка Лахвы, Пятра Стан!славав!ча К!шк! выдзелу сяс- 
тры Ганне (жонцы Радз!в!ла) адпаведнай частк! атчызных, мацярыз- 
ных земляу, ! пагаджэнне было дасягнута, то пры складзе !нвентары- 
зацы! у спюах вёсак ! двароу Любань яшчэ не упам!наецца. У далей- 
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шых !нвентарах л!чыцца: у 1672 годзе Любань - сяло маёнтка Лахва, 
22 двары ! 28,5 валок! (з !х 13 пустых); у 1785 г. Любань - сяло 
маёнтка Лахва, 46 двароу.

Спрадвеку у Любан! н!як!х прамысловых аб'ектау не мелася; жыл! 
тутсяляне, як!я займалюя земляробствам, жывёлагадоуляй, бортн!ц- 
твам ды рыбнай лоуляй. Жыл! цяжка, у беднасц!, а таму колькасць 
насельн!цтва расла марудна. Па справаздачы за 1912 год, складзе- 
най лахауск!м валасным старшынёй Н!к!фарам Лян!укам, у Любан! 
л!чыуся 61 двор (параунаем: у 1785 г. - 46 двароу).

Аб беднасц! сялян сведчыць ! той факт, што летам таго ж 1912 
года, кал! з ваеннай мэтай вялося абследаванне групай капкана 
Кандаурава участка дарог! пасёлак Лун!нец - м. Лахва - м. Лен!на, у 
Любан! заф!ксавана 28 калодзежау (на 61 двор).

У 1914 годзе на свае сродк! любанцы адкрыл! пачатковую школу. 
На пасады настаун!кау был! запрошаны вясковыя больш адукава- 
ныя па тым часе хлопцы !ван М!калаев!ч Каран!ха, аз 1915 г. - Анд
рей Рыгорав!ч Шэучык. Занятк! вял!ся у хатах вяскоуцау, на рускай 
мове.

- х -
Значных перамен у перыяд 1917-1921 гг. у Любан! не адбылося, 

хаця ! быу створаны валасны Савет, у склад якога уваходз!л! К.М.Шэу
чык, А.Г.Шэучык, У.Р.Пракапов!ч ! 1.С.Раманов!ч, але усе планы устанау- 
лення новага жыцця был! змецены в!хурай грамадзянскай вайны.

Прыкметны прагрэс адбыуся у гады панавання Польшчы (1921- 
1939 гг.); рэзка павял!чылася колькасць насельн!цтва, масава вяло
ся будаун!цтва новых двароу; пашырауся выпуск розных таварау 
народнага промыслу, а суадносна ! гандаль таварам!; значна пашы- 
рылася плошча ворыуных зямель, сенакосау; узрасла ураджайнасць 
сельгаскультур; павышалася культура быту. 3 1922 года зноу адк- 
рылася школа, ! к канцу 30-х гадоу вучобай была задзеяна асноуная 
колькасць вясковых дзяцей.

У 1928 годзе пачалося масавае перасяленне з вёсак на хутары. 
Шмат сялян паправ!ла сваё матэрыяльнае станов!шча, асабл!ва ху- 
таране. Але мнопя па-ранейшаму жыл! у беднасц!, некаторыя был! у 
стане малазямелля ц! беззямелля ! арандавал! участк!. I усё ж, жада- 
ючыя зарабщь грошы такую магчымасць мел!: на нарыхтоуцы ! па- 
садцы лесу, на будаун!цтве грэбл! Лахва - Давыд-Гарадок, на копцы 
канау ! насыпцы дамбау у рыбгасе «Лахва».

У Любан! была пабудавана цагельня, якой к!равау Янкель Клаз (8 
рабочых). У 1934 г. арган!завана рыбалавецкая арцель. Абслуго- 
уванне паромнай пераправы праз раку Прыпяць (Лахауск! перавоз) 
вялося таксама брыгадай любанцау.

- х -
У гады Вял!кай Айчыннай вайны нашы земляк! мужна змагалюя з 

нямецка-фашыцк!м! захопн!кам!: адны у партызанск!х атрадах, дру- 
пя - на франтах.
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Вядомасць набыла партизанская сям'я 1вана 1лыча Канапацкага: 
старэйшы васемнаццацТадовы сын 1ван запнуу пры выкананн! бая- 
вога задания ля вёск, С1тн1цю Двор, а малодшы, тады зус,м юны Паул,к 
(цяпер жыхар Лахвы), быу слауным разведчикам атрада 1мя Стал1на 
брыгады 1мя К1рава. Хадз,у на баявыя заданн! ! бацька, 1ван 1лыч.

Напам!нам пра ваеннае л,халецце з'яуляецца брацкая мапла, у 
якой пахаваны чырвонаармейцы । партызаны брыгады ,мя К,рава 
ГНнскага злучэння, што запнул, пры вызваленн, раёна у 1944 годзе. 
На вул,цы Залесскай, ля Дома культуры, у 1969 годзе пастаулены 
абелюк у памяць аб !х, а таксама аб 102 земляках, запнуушых у гады 
вайны.

- х -
у 1948-49 гг. у Любан, был, створаны 2 калгасы: ,мя Панамарэнк! 

। 1мя Някрасава. У 1950 г. гэтыя калгасы I калгасы вёсю Лахаука был, 
аб'яднаны у адну гаспадарку «Сцяг камун!зму». У верасн! 1959 года 
«Сцяг камун,зму» аб’яднауся з перуноусюм калгасам !мя Дзяржынс- 
кага у адну буйную гаспадарку, якая у 1964 годзе атрымала назву 
«Новае Палессе». Дзякуючы умеламу к,раун,ку, таленав!таму стар
шин,, як! у 1959 годзе узначал,у гэтую гаспадарку, Уладз,м,ру Апана- 
сав,чу Сцепчанку, калгас за каротк! тэрм!н змог з адстаючых выйсц, 
на перадавыя рубяжы не толью у раёне, але , у вобласц!. У часы яго 
юравання (да 1974 г.) «Новае Палессе» - адз!н з буйнейшых калга- 
сау (меу 5151 га зямл,, у тым л!ку 1864 - ворыва) стау эканам,чна 
моцнай гаспадаркай. Тут была развпа не толью мяса-малочная , 
зерневая гал!на, але ! свнагадоуля, птушкагадоуля, пчалаводства, вы- 
рошчвалюя бульба I бураю. Так, у 1967 г. у калгасе мелася 55 трак- 
тароу, 18 камбайнау, больш за 30 аутамашын I многа !ншай сельгас- 
ТЭХН1К1.

За працоуныя заслуг, дзесятю калгаснжау был, узнагароджаны 
ордэнам, । медалям,, а старшыня У.А.Сцепчанка удастоены звания 
Героя Сацыялютычнай працы (1966 г.). Цяпер адна з центральных 
вул!ц Любан! нос!ць !мя Сцепчаню.

60-70-я гады м,нулага стагоддзя - гэта гады роскв!ту Любан,: з 
хутароу у вёску ссялшюя усе хутаране; было пабудавана шмат но
вых прыгожых дамоу, у тым л!ку чатырох- , васьм!кватэрных; узвед- 
зены прыгожыя будыню Дома культуры ! сярэдняй школы, КБАз гас- 
ц,н!цай । гандлёвы цэнтр, 2 дзщячыя садк! ! лазнева-пральны камб!- 
нат, паштовае аддзяленне ! ФАП, прауленне калгаса ! ашчадная каса, 
закладзены вял!к! парк ! узведзены стадыён. Працавал! шматл!к!я 
спартыуныя секцы!. А футбольная каманда «Новае Палессе» не ад- 
нойчы заваёувала кубю раёна, вобласц! । нават рэспубл!ю. Выхаван- 
цы любанскай футбольнай школы выступал, нават у камандах вы- 
шэйшай л,п: так, М,калай Шчагрыков!ч - у складзе сал!горскага «Шах- 
цёра», а Сяргей Шэучык зараз выступае у складзе жодз,нскага «Тар- 
педа».

У 1960-80 гг. Любань была наполнена бурным культурным жыц- 
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цём: працавала музычная школа, пры СДК меуся вял!к! калектыу ма- 
стацкай самадзейнасц!; вельм! часта на сцэне ДК выступал! вядо- 
мыя хоры, ансамбл! ! лепшыя артысты Беларусь У вёсцы неаднара- 
зова бывау П.М.Машэрау, гасцям! калгасн!кау был! Н!л Г!лев!ч, П!мен 
Панчанка, 1ван Шамяк!н, Анатоль Вярц!нск!! !ншыя, а таксама артысты 
Купалаускага тэатра. А Андрэй Макаёнак па сямейных абстав!нах 
некаторы час жыу тут. У той час !м напюана п'еса «Таблетка пад 
язык», прататыпам галоунага героя якой з'яуляецца У.А.Сцепчанка.

- х -
Жыхары Любан! спрадвеку был! рупл!вым! гаспадарамь харошым! 

майстрамь Тут жыл! бондары, майстры па дрэву ! па пляценню з 
лазы, I наватда нядауняга часу у вёсцы вялося ткацтва. На жаль, усё 
гэта адышло у нябыт, як адышл! ! народныя традыцы!, песн! ! танцы 
разам са старым! людзьм!, што лягл! на вечны спачын пад моплка- 
выя бярозы.

Сучасную Любань нельга назваць перспектыунай, бо, хаця ! раз- 
мешчана у выгадным месцы (праз вёску праходз!ць чыгунка Брэст- 
Гомель ды । аутамапстраль Гомель-Кобрын побач), як ! ва усёй Бе
ларусь дэмаграф!чная карц!на несуцяшальная: колькасць пенс!яне- 
рау !нтэнс!уна узрастае, нараджальнасц! няма, смяротнасць перавы- 
шае нараджальнасць.

Анал!зуючы карц!ну народанасельн!цтва вёск!, вын!кае, што на 
пачатку 1946 года у Любан! пражывала 980 жыхароу (224 гаспадарю), 
у 1972 г. - 1202 чалавек! (326 гаспадарк!), у 1992 г. - 1137 чалавек 
(360 гаспадарак), у 2002 г. - 939 чалавек (314 гаспадарак) - бачым, 
вёска па колькасц! людзей выйшла на узровень 1944 года. У п!к 
роскв!ту вёск! (1972 г.) у Любанскай СШ навучалася 374 вучн!, а сё- 
лета - 194.

Мнопх нашых землякоу лес раскщау па розных канцах белага 
свету, але у кожнага з !х у сэрцы жыве гэтая маленькая часфнка 
зямл!, тэты куточак, што нос!ць прыгожую назву Любань.


