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20 ве рас ня 1945 го да пер шыя на вед-

валь нi кi прый шлi ў му зей Ян кi Ку па лы, 

ды рэк та рам яко га ста ла Ула дзi сла ва 

Фран цаў на Лу цэ вiч — жон ка на род на га 

паэ та, якая пры свя цi ла жыц цё за ха-

ван ню яго па мя цi. Тая экс па зi цыя зна-

хо дзi ла ся ў бы лым До ме праф са юзаў. 

А ў 1959-м на мес цы знi шча на га пад час 

вай ны до ма паэ та паў стаў той бу ды нак, 

у якiм Дзяр жаў ны лi та ра тур ны му зей 

Ян кi Ку па лы зна хо дзiц ца i ця пер.

Змя ня лi ся ча сы, змя ня лi ся мес цы, змя-

ня ла ся экс па зi цыя... Але зноў i зноў 

вяр тае да ся бе дом, дзе гу чыць ка мер-

тон бе ла рус кай на цыi, жы ве яе дух.

Да вай це з на го ды па чэс на га юбi лею 

прой дзем ся па за лах му зея, у кож най з 

якiх свае цi ка вост кi. Эк скур сiю па най-

больш ад мет ных экс па на тах, якiя нель-

га пра мi нуць, для нас пра вя дзе ву чо ны 

сак ра тар му зея Га лi на ВА РО НА ВА.

Ма кет до ма, 
у якiм на ра дзiў ся Ян ка Ку па ла

Перад намі вы гляд до ма ў Вя зын цы на 

той мо мант, ка лi ў iм ад крыў ся фi лi ял му-

зея. Су час ны яго вы гляд ад роз нi ва ец ца ад 

гэ та га ма ке та.

— Спра ва ў тым, што ў 1970-я да 90-год-

 дзя з дня на ра джэн ня Ян кi Ку па лы, ка лi 

ства раў ся Ку па лаў скi ме ма ры яль ны за па-

вед нiк, гэ ты дом рэ кан стру я ва лi i вяр ну лi 

яму той вы гляд, якi ён меў на 1882 год. Так 

знiк ла не вя лiч кая пры бу до ва, трыс цен, якая 

з'я вi ла ся пас ля та го, як Лу цэ вi чы з'е ха лi з 

арэн ды ў Вя зын цы.

Цым ба лы
Гэ ты прад мет, па сцвяр джэн нi Га лi ны 

Юр' еў ны, заў сё ды пры цяг вае ўва гу на вед-

валь нi каў.

— Доб ра вя до ма, што му зы ку ў сям'i Лу-

цэ вi чаў лю бi лi. Ма цi паэ та бы ла вы дат най 

спя вач кай, яе на ват пра зва лi «Бя нiг на-пя-

вун ня». I баць ка, Да мi нiк Ануф ры е вiч, як 

пры хо дзi лi ў фаль ва рак ванд роў ныя му зы кi, 

заў сё ды за пра шаў тых у ха ту, каб ла дзi лi 

кан цэр ты для дзя цей. Ды i сам Ян ка, па вод-

 ле ўспа мi наў блiз кiх, іграў на двух му зыч ных 

iн стру мен тах — на ду дач цы i на скрып цы. 

Не вы пад ко ва свой пер шы паэ тыч ны збор нiк 

ён на зваў «Жа лей ка».

На цым ба лах, якiя мож на па ба чыць у

экс па зi цыi, Ян ка сам не іграў. Але яны бы лi 

зной дзе ныя ў ва ко лi цах Вя зын кi, ра дзi мы 

пес ня ра, i па ўзрос це — ра вес нi кi з паэ там. 

А дзя ку ю чы су час ным муль ты ме дый ным 

тэх на ло гi ям у му зеi вы па чу е це за пiс вя сель-

на га мар ша, вы ка на на га на цым ба лах.

Акно ква тэ ры Эпi ма ха-Шы пi лы
На жаль, ме мо рый, прад ме таў, якiя пом-

няць Ян ку Ку па лу, за ха ва ла ся не так шмат. 

Дом паэ та быў раз бу ра ны, вы вез цi ў эва ку-

а цыю ма ла што змаг лi. Але ў трэ цяй за ле 

як раз мож на па ба чыць адзiн з прад ме таў, 

што па мя тае пес ня ра. I гэ та... акно.

— У 1909—1913 га дах Ян ка Ку па ла жыў i 

ву чыў ся ў Санкт-Пе цяр бур гу. Ён ква та ра ваў 

у пра фе са ра Бра нi сла ва Iг на та вi ча Эпi ма ха-

Шы пi лы, якi быў для яго i апе ку ном, i доб-

рым сяб рам, i пер шым рэ дак та рам. У экс-

па зi цыi ўзноў ле на част ка iн тэр' ера па коя, 

у якiм жыў Ку па ла. Рэ кан струк цыю зра бi лi 

па вод ле здым ка. Ад мет насць ан самб ля — 

аў тэн тыч нае акно з до ма № 45 на 4-й лi нii 

Ва сiль еў ска га вост ра ва, якое пе ра вез лi ў 

наш му зей ужо ў 1970-я га ды, уман цi ра ва лi, 

i яно ста ла свое асаб лi вым акном у ча се.

Пад свеч нiк у вы гля дзе сфiнк са
Яшчэ адзiн ра ры тэт — ме та лiч ны пад-

свеч нiк у вы гля дзе сфiнк са. Ён з до ма ма цi 

паэ та Бя нiг ны Iва наў ны ў фаль вар ку Ако пы, 

што на Ла гой шчы не.

— У гэ тыя пры го жыя мяс цi ны Ку па ла 

пры яз джаў амаль што год, не дзе з 1910 па 

1926-ы. У Ако пах рас крыў ся яго та лент лi-

ры ка i дра ма тур га. Мож на ўя вiць, што як раз 

пас ля ванд ро вак па ма ляў нi чых ва ко лi цах, 

пры свеч цы ў гэ тым пад свеч нi ку i на ра джа-

лi ся шэ дэў ры. Прад мет унi каль ны яшчэ i 

тым, што ма тэ ры яль ных ус па мi наў пра Ако-

пы за ха ва ла ся ма ла, бо ў 1930 го дзе сва я кi 

Ян кi Ку па лы, што жы лi на гэ тым ху та ры, 

а гэ та сям'я яго ма лод шай сяст ры Ле а ка-

дзii — са ма Лё ля, яе муж Юль ян Ра ма ноў скi, 

дзе цi — тра пi лi пад рас ку лач ван не i вы му-

ша ныя бы лi па кi нуць свой дом на заў сё ды.

Ру ка пiс збор нi ка 
«Шля хам жыц ця»

Ста рыя ру ка пi сы — гэ та, вя до ма, та кiя 

да лi кат ныя ар тэ фак ты, якiя не кож на му 

да юць па гар таць. Але ў му зеi кож ны мо-

жа па гар таць ру ка пiс Ку па лы з да па мо гай 

элект рон най пры ла ды.

— Ру ка пiс збор нi ка «Шля хам жыц ця» — 

вя лiз ны сшы так, якi па эт пе ра даў у вы да-

вец кую су пол ку «За гля не сон ца i ў на ша 

ва кон ца». Гэ ты збор нiк лi чыц ца ад ной з вяр-

шынь бе ла рус кай лi рыч най паэ зii.

Тэ ат раль ны ма кет 
Аска ра Ма рык са

У за ле, пры све ча най тэ ат раль на му мас-

тац тву, ка неш не, во чы раз бя га юц ца... Сцэ-

ны са спек так ляў, афi шы, кас цю мы, фо та-

здым кi, ма ке ты...

— На маю дум ку, са мы цi ка вы з ма ке-

таў — той, што ство ра ны Аска рам Ма рык-

сам, ён уз наў ляе дру гую дзею па ста ноў кi 

дра мы Ян кi Ку па лы «Рас кi да нае гняз до» 

на сцэ не Пер ша га бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га тэ ат ра. Ян ка Ку па ла пад час пра цы над 

спек так лем да ваў Ма рык су па ра ды на конт 

афарм лен ня, i мас так iх вы ка рыс тоў ваў.

Аска ра Ма рык са, сла ва ка па па хо джан нi, 

на зы ва юць «баць кам бе ла рус кай сцэ наг ра-

фii». Ся род iн ша га ён на ву чыў бе ла рус кiх 

тэ ат раль ных мас та коў ме та ду трох мер на га 

тэ ат раль на га ма ке та, i сён ня гэ та рас паў сю-

джа ная прак ты ка. Ма кет, на жаль, не 1920-х 

га доў, ён уз ноў ле ны для му зея ў 1947 го дзе 

па прось бе пер ша га ды рэк та ра, Ула дзi сла-

вы Фран цаў ны Лу цэ вiч.

Фi лi жан ка, спо дак i лы жач ка
Асоб ная за ла апа вя дае пра мiн скае жыц-

цё Ян кi Ку па лы. Са мае каш тоў нае ў гэ тай 

экс па зi цыi, на дум ку Га лi ны Юр' еў ны, — 

тры, зда ва ла ся б, са мыя звы чай ныя, ня кiд-

кiя прад ме ты: крох кая фi лi жан ка для ка вы, 

спо дак i чай ная лы жач ка.

— Гэ та прад ме ты з до ма Ян кi Ку па лы на 

ву лi цы Каст рыч нiц кай, якiя аца ле лi, ня гле-

дзя чы на бам бёж ку, што знi шчы ла «дом 

пад та по ляй». Яны бы лi зной дзе ныя пад час 

бу даў нiц тва су час на га му зея. Ула дзi сла ва 

Фран цаў на Лу цэ вiч па зна ла рэ чы са свай го 

до ма. Да рэ чы, у на шых на вед валь нi каў ёсць 

ша нец па ба чыць са мiм, як па эт п'е гар ба-

ту: у экс па зi цыi, што ўзнаў ляе iн тэр' ер яго 

ка бi не та, з да па мо гай су час ных тэх на ло гiй 

з'яў ля ец ца «пры вiд» Ян кi Ку па лы i гу чыць 

за пiс яго го ла су.

Кам па зi цыя «Шлях паэ та»
Вя до ма, нель га аб мi нуць iн ста ля цыю, ство-

ра ную мас та ка мi Паў лам Вай нiц кiм i Але най 

Злат ка вiч. Яна пры све ча на та ям нi цы тра гiч-

най смер цi Ян кi Ку па лы, якi за гi нуў у 1942 го-

дзе ў лес вiч ным пра лё це га тэ ля «Маск ва». 

Свое асаб лi вы вiр са шкла i ста лi... Ста ры га-

дзiн нiк, на якiм стрэл кi на заў сё ды спы нi лi ся на 

па ло ве адзi нац ца тай ве ча ра — ча се смер цi 

паэ та. Тэ ле фон са зня тай слу хаў кай — згад-

ва лi, што Ку па ла па кi нуў ну мар Мi ха ся Лынь-

ко ва пас ля тэ ле фон най раз мо вы.

— Тут пры сут нi ча юць унi каль ныя ме мо-

рыi. Пры ступ кi ра ка во га лес вiч на га пра лё та, 

у якiм за гi нуў Ян ка Ку па ла. Фраг мен ты iн тэр' е-

ра ну ма ра 414, у якiм ён пра вёў апош нiя днi 

свай го жыц ця. Гэ тыя ўнi каль ныя прад ме ты 

тра пi лi ў му зей ужо ў XXI ста год дзi, ка лi ў 

2004-м бы ло пры ня та ра шэн не аб зно се га тэ-

ля «Маск ва». Су пра цоў нi кi му зея i бе ла рус кiя 

дып ла ма ты вы вез лi гэ тыя экс па на ты — па 

сут нас цi, адзi ныя свед кi тра ге дыi. Яны не 

ма юць свай го го ла су, але зноў i зноў на гад-

ва юць нам пра тую гор кую тра ге дыю.

* * *
Аба вяз ко ва на ве дай це дом пес ня ра... 

Тым больш, акра мя ста цы я нар най экс па-

зi цыi, там ця пер дзей нi ча юць над звы чай цi-

ка выя вы стаў кi. «Мой клiч ве ча вы» — да 

90-год дзя скульп та ра Льва Гу мi леў ска га, 

якi з'яў ля ец ца ад ным з аў та раў пом нi ка Ян-

ку Ку па лу ў Мiн ску, а ў твор чым тан дэ ме 

з сы нам Сяр ге ем ства рыў пом нiк паэ ту ў 

Маск ве. Ся род ар тэ фак таў мож на па ба чыць 

i ма кет пом нi ка Ку па лу i Ко ла су «Звон», якi 

мер ка ва ла ся па ста вiць у Вар ша ве: паэ ты 

б'юць у на бат. Яшчэ ад на ча со вая вы стаў ка 

пры све ча на твор час цi на род на га мас та ка 

Бе ла ру сi Ва сi ля Ша ран го вi ча. У мi ну лым го-

дзе му зей на быў сям нац цаць яго гра фiч ных 

прац, пры све ча ных Ян ку Ку па лу.

А ў фае му зея зна хо дзiц ца яшчэ ад на 

не звы чай ная вы стаў ка — «Вяр тан не з па-

пя лi шча», якую мож на на ве даць да кан ца 

ве рас ня. Ка лi ня даў на ў пар ку Ян кi Ку па лы 

пра во дзi лi ся зем ля ныя ра бо ты, на ву ко вы 

су пра цоў нiк му зея Па вел Ка ра лёў знай-

шоў шмат ар тэ фак таў з жыц ця да ва ен на-

га Мiн ска. Рэшт кi каф лi, по су ду, прад ме ты 

по бы ту... Му зей ча кае вас з па ня дзел ка да 

су бо ты з 10.00 да 17.00.

Люд мi ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

ДОМ ПАД ТА ПО ЛЯЙ 
ЧА КАЕ ГАС ЦЕЙ

75 га доў та му ад кры ла ся пер шая экс па зi цыя му зея Ян кi Ку па лы


