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За пра шаль нікЗа пра шаль нік

ПА ЗНА Ё МІЦ ЦА 
З КУ ПА ЛАМ 

У НО ВЫМ ФАР МА ЦЕ
Цал кам но вая лі та ра тур на-да ку мен таль ная экс па-

зі цыя «Кроп кі мо цы», ра бо та над якой доў жы ла ся 

амаль паў го да, не ўза ба ве пач не пры маць эк скур-

сан таў у фі лі яле Дзяр жаў на га лі та ра тур на га му-

зея Ян кі Ку па лы «Ако пы» — у вёс цы Ха ру жын цы

Ла гой ска га ра ё на. Ме на ві та тут, на Ла гой шчы не, 

у фаль вар ку Ако пы жы лі ма ці і сёст ры паэ та, да якіх 

Ку па ла пры яз джаў на пра ця гу 16 га доў, тут бы лі на-

пі са ныя больш за 80 яго тво раў, у тым лі ку сла ву тая 

п'е са «Паў лін ка» і дра ма «Рас кі да нае гняз до».

Экс па зі цыя раз мя шча ец ца ў пя ці за лах, кож ная з якіх 
ад па вя дае пэў на му раз дзе лу — «Па Даў гі наў скім гас цін-
цы», «За сва бо ду сваю», «З цэ лым на ро дам гу тар ку вес-
ці», «Кры ні ца на тхнен ня», «Па Баць каў шчы ну!». Так са ма 
зла джа ны асоб ныя зо ны ў фар ма це «ак тыў на га му зея», 
дзе на вед валь ні кі мо гуць вый сці з ро лі па сіў ных на зі раль-
ні каў і стаць дзе ю чы мі асо ба мі ін тэр ак тыў ных ін ста ля цый, 
што пе ра да юць на строй і дух пэў на га ча су, мес ца і звя за-
ных з імі аса біс тых гіс то рый.

Пра не каль кі та кіх час так «ак тыў на га му зея» «Звяз дзе» 
рас ка за ла за гад чык фі лі яла «Ако пы» Але на МІ КУ ЛІЧ:

— На прык лад, пры ўва хо дзе ў му зей зме шча на вя ліз-
 ная кар та, якую дзе ці мо гуць за пом ніць і да лей склас ці
на асоб ным ста ле з ма ле неч кіх кар та чак, па вод ле тых ці 
ін шых дат і па дзей у жыц ці і твор час ці паэ та. У ін тэр ак тыў-
най біб лі я тэ цы мож на да лу чыц ца да тво раў Ку па лы. Яшчэ 
ў нас ёсць слуп, скла дзе ны з лі тар — з іх мож на са браць 
сло вы «Ку па ла», «шчас це», «квет ка» і «сон ца». Ад на з ці ка-
вых зон — тэ ат раль ная за ла, у якой на рас соў ных па нэ лях 
на ма ля ва ныя сцэ ны з «Паў лін кі» і «Рас кі да на га гняз да», 
а на пад ло зе ля жаць вя ліз ныя ку бі кі, на кож най гра ні якіх 
зме шча ны фраг мен ты гэ тых са мых вы яў: іх зноў жа трэ ба 
склас ці, каб паў та рыць ма лю нак. По тым ёсць у нас ву лей, з 
якім звя за ная асоб ная гіс то рыя... Сло вам, пе ра ліч ваць усе 
ін тэр ак тыў ныя пля цоў кі мож на доў га, ад нак, на маю дум ку, 
лепш прый сці і ўба чыць на свае во чы, тым больш яны за-
ці ка вяць не толь кі дзя цей, але і да рос лых: у нас ёсць і што 
па гля дзець, і што па слу хаць, і ў што па гу ляць.

Ін тэр ак тыў ныя пля цоў кі, да рэ чы, зблы таць з ін шы мі 
не маг чы ма — яны ад мыс ло ва вы лу ча ныя бе лым ко ле-
рам, у той час як гіс та рыч ныя част кі экс па зі цыі, ін тэр' ер 
жы лых па ко яў на ўмыс на зроб ле ны цем на ва ты мі, як, улас-
на, бы ло пры Ку па лу на па чат ку ХХ ста год дзя. Эк скур сіі
бу дуць пра во дзіц ца на бе ла рус кай мове, а для шмат лі-
кіх ра сій скіх ту рыс таў — на рус кай. Пач нуц ца яны, цал-
кам маг чы ма, ужо на гэ тым тыд ні — са чы це за на ві на мі 
му зея!

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та су пра цоў ні каў му зея.

У вёс цы Но вае По ле не па да лёк 

ад Ра ка ва зна хо дзіц ца 

ста ра даў ні ся дзіб на-пар ка вы 

ан самбль кня зёў 

Друц кіх-Лю бец кіх. У ад ным 

з бу дын каў (да рэ чы, пом ні ку 

ар хі тэк ту ры XІX ста год дзя), 

мес ціц ца ву чэб ны кор пус 

дзяр жаў на га аграр на-эка на міч-

на га ка ле джа. У Му зеі на род най 

сла вы гэ тай на ву чаль най 

уста но вы не вя лі кі па кой 

ад ве дзе ны пад экс па зі цыю, 

якая рас каз вае пра гіс то рыю 

кня жац ка га ро ду. Упер шы ню 

вы ву чаць і да сле да ваць 

ра да вод кня зёў па чаў бе ла рус кі 

гіс то рык Ігар Мель ні каў. 

Ня даў на ву чо ны ад шу каў но выя 

здым кі, да ку мен ты, ус па мі ны, 

ар тэ фак ты, якія да ты чац ца 

Друц кіх-Лю бец кіх. Азна ё міц ца 

з ма тэ ры я ла мі ўсе за ці каў ле ныя 

змаг лі пад час вы стаў кі «Но вае 

По ле: на мя жы цы ві лі за цый». Пра 

апош ніх гас па да роў ма ёнт ка, 

дзей насць кант ра бан дыс таў, 

ра бо ту са вец кіх і поль скіх 

па гра ніч ні каў на ўчаст ку 

гра ні цы Но вае По ле — Ра каў 

да след чык га то вы апа вя даць 

га дзі на мі...

— Ге ра нім Друц кі-Лю бец кі, адзін 
з апош ніх прад стаў ні коў сла ву та га 
ро ду, на ра дзіў ся ў 1861 го дзе ў Пін-
ску. Ён быў аду ка ва ны ча ла век, яго 
кар' е ра раз ві ва ла ся па спя хо ва: сяб ра 
ра ды Мінск ага сель ска гас па дар ча га 
та ва рыст ва, сяб ра на зі раль най ра ды 
Та ва рыст ва ўза ем на га стра ха ван ня, 
стар шы ня ад дзе ла па спра вах сель-
скай гас па дар кі і па трэб Па лес ка-
га та ва рыст ва сель скай гас па дар кі. 
Зем ле ўлас нік удзя ляў знач ную ўва гу 
па вы шэн ню ўзроў ню сель ска гас па-
дар чай куль ту ры і аду ка цыі ся род ся-
лян, збі раў тэ а рэ тыч ную ін фар ма цыю 
для пра вя дзен ня сель ска гас па дар чых 
рэ фор маў у Паў ноч на-За ход нім краі 
Ра сій скай ім пе рыі. Гэ тую ра бо ту за ў-
ва жы лі і на кі ра ва лі ў ка мі тэт пры
Мі ніс тэр стве сель скай гас па дар кі 
і дзяр жаў най ма ё мас ці. У са ка ві ку 
1905 го да Ге ра нім у скла дзе дэ ле га-
цыі вёз пе ты цыю Мінск ага сель ска-
гас па дар ча га та ва рыст ва, у якой пад-
крэс лі ва ла ся не аб ход насць увя дзен ня 
ўсе агуль най асве ты на род ных мо вах 
для жы ха роў бе ла рус кіх гу бер няў, у 
Маск ву. У 1906 го дзе князь быў абра-
ны дэ пу та там Пер шай Дзяр жаў най ду-
мы ад Мін скай воб лас ці, — рас каз вае 
Ігар Мель ні каў.

У 1919 го дзе сям'я з'е ха ла ў Поль-
шчу, але ўжо ў снеж ні баць ка за хва рэў 

на іс пан ку і па мёр у Вар ша ве. Ула да ра 
ма ёнт каў Ста ры Ра каў і Но вае По ле на 
Мін шчы не, Лу нін на Пін шчы не па ха ва лі 
на цэнт раль ных вар шаў скіх мо гіл ках у 
Па вонз ках.

У сям'і Ге ра ні ма і Ма рыі Друц кай 
вы хоў ва ла ся чац вё ра дзя цей: Ма рыя, 
Хрыс ці на, Юзаф і Кан стан цін. Князь 
Кан стан цін ка ман да ваў Ві лен скай 
ка ва ле рый скай бры га дай. Пад час 
ве рас нёў скай кам па ніі 1939 го да ён 
тра піў у са вец кі па лон і вяс ной 1940-га 
быў рас стра ля ны пад Кі е вам. Тра гіч на 
склаў ся лёс і Хрыс ці ны. 6 мая 1921 го-
да яна пе ра хо дзі ла са вец ка-поль скую 
гра ні цу, каб тра піць у ра да вы ма ён-
так. У пэў ны мо мант кня зёў на ўба чы-
ла ўзбро е ных чыр во на ар мей цаў, якія 
яе за тры ма лі. На гра ніч най за ста ве 
яна па пра сі ла ся ў пры бі раль ню і, вы-
браў шы мо мант, па бег ла. Яе за ўва-
жы лі мяс цо выя жы ха ры і за кры ча лі, 
маў ляў, ла ві арыш тант ку. На крык 
вы бег лі па гра ніч ні кі на ча ле з ка ман-
дзі рам Ва сі лём Ба ра ві ком. Дзяў чы-
на пра па на ва ла ім гро шы ўза мен на 
сва бо ду. Адзін з па гра ніч ні каў уда рыў 
Хрыс ці ну. Та ды яна да ста ла піс та лет 
і вы стра лі ла ў Ба ра ві ка, а за тым па-
ра ні ла яшчэ ад на го чыр во на ар мей ца 
і пе ра бег ла гра ні цу. Але яе да гна ла 
ку ля. Да бі ва лі па ра не ную шаб ляй па 
га ла ве.

— Баль ша ві кі за бра лі це ла кня зёў-
ны, каб па ка заць сва ім на чаль ні кам, 
што за бі лі поль ска га шпі ё на, пры гэ-
тым ах вя ру раз дзе лі. Маг чы ма, праз 
гэ та з'я ві лі ся плёт кі, што Хрыс ці ну 
згвал ці лі, — ка жа Ігар Мель ні каў.

Па ха ва лі дзяў чы ну ў крып це на ка-
та ліц кіх мо гіл ках у Ра ка ве.

Пас ля смер ці дач кі кня зёў на Ма рыя 
звар' я це ла, ха дзі ла па мяс тэч ку, пры-
ціс нуў шы да гру дзей фо та здым кі сва іх 
род ных. Так яна і па мер ла ў ліс та па дзе 
1946 го да і знай шла спа чын по бач з 
Хрыс ці най.

Мя жа, якая прай шла па Бе ла ру-
сі 18 са ка ві ка 1921 го да, па дзя лі ла 
яе на дзве част кі. Больш за ча ты ры 
міль ё ны бе ла ру саў апы ну лі ся пас ля 
Рыж ска га мір на га да га во ра ў скла-
 дзе Поль шчы. Але са мае страш нае 
тое, што мя жа раз дзя лі ла лю дзей, 
бра тоў, сва я коў, буль до зе рам прай-
шла па іх лё се. Не ста лі вы клю чэн нем 
і Друц кія-Лю бец кія.

— Ігар Вя ча сла ва віч, як вам уда ло-
ся атры маць та кія ці ка выя да ку мен ты, 
каб па поў ніць экс па зі цыю?

— Уні каль ныя здым кі Кан стан ці-
на, Хрыс ці ны, Ма рыі, аса біс тыя да ку-
мен ты, ус па мі ны пе рад алі на шчад кі 
сла ву та га ро ду, якія жы вуць у Поль-
шчы. Мне ўда ло ся звя зац ца з уну кам 
Кан стан ці на і праў ну кам Іе ра ні ма 
Паў лам Да нге лем, які за пра сіў мя не 
пры ехаць. Да вя ло ся так са ма па раз-
маў ляць з яго жон кай, з ма ці, якой 
ужо 93 га ды. Ме на ві та яны і пе рад алі 
мне ці ка выя ар тэ фак ты пра гіс то рыю 
свай го ро ду.

— На шчад кі не су му юць па ра дзі ме 
сва іх прод каў?

— На са мрэч су му юць. Яны ні ко лі не 
бы лі ў Но вым По лі, Ра ка ве. Ім не ўда-
ло ся пры ехаць на ад крыц цё вы стаў кі. 
Але, на пэў на, пры едуць паз ней.

— Ча му вас за ці ка ві ла ме на ві та 
тэ ма Друц кіх-Лю бец кіх?

— Тэ ма да ва ен най мя жы, тра ге дыя 
лю дзей, якія тут жы лі, па мі ра лі зу сім не 
вы ву ча на ў Бе ла ру сі. А ці ка васць да яе 
вя лі кая як у на шай кра і не, так і ў Поль-
шчы. Бо яна аб' яд ноў вае і бе ла ру саў, і 
па ля каў. І я раб лю стаў ку ме на ві та на 
тое, што нас аб' яд ноў вае.

Да рэ чы, вы стаў ка ста не дзей ні-
чаць па ста ян на. Но выя ар тэ фак ты Ігар 
Мель ні каў па да рыў му зею. Па бы ваць 
у ім мо жа кож ны ах вот ны, па пя рэд не 
за пі саў шы ся на эк скур сію.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

На скры жа ван нях гіс то рыіНа скры жа ван нях гіс то рыі

ВЯР ТАН НЕ НА РА ДЗІ МУ 
КНЯ ЗЁЎ 

ДРУЦ КІХ-ЛЮ БЕЦ КІХ,
або Тра ге дыя ста ра даў ня га ро ду

Мя жа, якая прай шла 
па Бе ла ру сі 18 са ка ві ка 1921 го да, 
па дзя лі ла яе на дзве част кі. 
Больш за ча ты ры міль ё ны 
бе ла ру саў апы ну лі ся пас ля 
Рыж ска га мір на га да га во ра 
ў скла дзе Поль шчы. 
Але са мае страш нае тое, што 
мя жа раз дзя лі ла лю дзей, бра тоў, 
сва я коў, буль до зе рам прай шла
па іх лё се. Не ста лі вы клю чэн нем 
і Друц кія-Лю бец кія.
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