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«Усе экс па на ты, пры-

све ча ныя Кас цюш ку, не 

змяс ці лі ся тут — яны маг-

лі б за няць два па вер хі па-

мяш кан ня. Та му я вы браў 

тое, што па лі чыў не аб ход-

ным, — ка жа Ула дзі мір Лі ха-

дзе даў. — У ілюст ра ва ным 

вы гля дзе па ка за ны ўвесь 

жыц цё вы шлях Та дэ ву ша 

Кас цюш кі і ўве ка ве ча на яго 

па мяць. Мной са бра на вя-

лі кая ка лек цыя паш то вак, і 

ўсе прад стаў ле ныя тут з'яў-

ля юц ца ары гі наль ны мі. Ёсць 

паш тоў кі, пры све ча ныя тым 

мяс ці нам, дзе на ра дзіў ся 

сла ву ты пал ка во дзец, і мяс-

ці нам яго ву чо бы — у Лю бя-

шо ве, у Брэс це, у Вар ша ве, 

у Па ры жы. На паш тоў ках 

ад люст ра ва ны пом ні кі, па-

стаў ле ныя ў го нар Кас цюш-

кі. У ін шым па коі са бра на 

пад бор ка прэ сы, якая пі са-

ла пра яго, — аб' ём ад шу-

ка ных пуб лі ка цый ураж вае. 

Па ко яў, што прад стаў ля юць 

на ша га сла ву та га зем ля ка, 

не каль кі».

Ула дзі мір Лі ха дзе даў ка-

жа, што ўда ло ся ад шу каць 

не каль кі рэ чаў, 

якія да тыч ацца 

Кас цюш кі, які мі 

са праў ды мож-

на га на рыц ца. Гэ та па мят-

ны га дзін нік з яго бюс там, 

з уні каль най ча кан кай 1875 

го да. Так са ма вель мі ці ка-

вы мі ўяў ля юц ца два ка ва выя 

ку бач кі, на бы тыя ў Кра ка ве 

ў вя до ма га ка лек цы я не ра. 

Апош ні сцвяр джае, што яны 

з до ма, у якім Та дэ вуш жыў у 

Кра ка ве, — та му вя лі кая ве-

ра год насць, што і сам пал ка-

во дзец да іх да кра наў ся.

— Вель мі ра ды за Ула дзі-

мі ра Лі ха дзе да ва, што вян-

цом яго ка лек цый най пра цы 

ста ла та кая вы стаўка. Я быў 

у гэ тым бу дын ку не каль кі 

га доў та му, ба чыў су цэль-

ную раз ру ху і, ка лі шчы ра, 

на ват не ўяў ляў, што з та-

го, што бы ло, атры ма ец ца 

ства рыць та кі цу доў ны экс-

па зі цый ны дом, — за ўва жыў 

пер шы на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Мак сім РЫ ЖАН КОЎ, які 

пры сут ні чаў на ад крыц ці. — 

Важ на, што Ула дзі мір Лі ха-

дзе даў вяр тае на шай кра і не 

ім ёны яе сы ноў, пэў ныя не-

вя до мыя вы явы, якія за ха-

ва лі ся толь кі на паш тоў ках. 

І ўся му гэ та му на дае вель мі 

прос тую, да ступ ную фор-

му дэ ман стра цыі — кні гі, 

паш тоў кі, цэ лыя экс па зі цыі. 

Лі ха дзе даў час та ўдзель-

ні чае ў роз ных вы ста ўках, 

кір ма шах, дзе прад стаў ляе 

на шу бе ла рус кую зям лю, 

рас казвае і дэ ман струе 

звест кі пра яе сы ноў. Гэ та 

з'яў ля ец ца са праўд ным па-

тры я тыз мам.

Дру гая част ка экс па зі цыі 

пра Та дэ ву ша Кас цюш ку 

прад стаў ле на ад ноў ле ным 

па ко ем — дак лад на та кім 

жа, у якім Кас цюш ка жыў 

у Фі ла дэль фіі. Усё ў ім ад-

па вя дае ары гі на лу: на ват 

спе цы яль на ад наў ля лі ся 

шпа ле ры — спа чат ку іх 

пе ра ма лёў ваў мас так, а 

пас ля, па спе цы яль най за-

мо ве, яны бы лі на дру ка ва-

ныя на фаб ры цы. Сва і мі сі-

ла мі бы ла ад ноў ле на кар та 

XVІ ста год дзя. З Анг ліі пры-

вез лі і ад рэ стаў ра ва лі крэс-

лы. Са бра ны пісь мо выя пры-

ла ды ча соў Кас цюш кі. По бач 

мес ціц ца зграб ны шах мат ны 

сто лік. Тут ад ноў ле ны ўмы-

валь нік і по суд, па доб ным 

ка рыс таў ся Кас цюш ка. Уда-

ло ся ад шу каць ло жак і по-

сціл ку даў ніх ча соў.

Ад роз нен не па коя ў са-

мой Фі ла дэль фіі ў тым, што 

ўнутр там за звы чай не за хо-

дзяць — зрэ за на част ка сця-

ны, яна за кры та шклом — 

на вед валь ні кі за зі ра юць 

унутр ме на ві та праз яго. 

А ў па коі ў Ві лей цы ўсё-та кі 

зроб ле ны дзве ры, яны зна-

хо дзяц ца на мес цы ка мі на.

Мі ністр ін фар ма цыі 

Алесь КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, які 

так са ма пры сут ні чаў на ад-

крыц ці, ад зна чыў:

— Пра ект «У по шу ках 

стра ча на га» па чы наў ся 

амаль 15 га доў та му на ста-

рон ках «Со вет ской Белорус-

сии». Да рэ чы, не па мя таю 

ні вод най га зет най руб ры кі 

(акра мя та кіх як «На дзён-

на», «Ак ту аль на»), якая 

пра іс на ва ла б так доў га! Гэ-

тыя пуб лі ка цыі іш лі так са ма 

на ста рон ках га зе ты «Го лас 

Ра дзі мы», у ча со пі се «Бе ла-

русь» на пя ці мо вах. У гэ тым 

пра ек це па ча лі вы хо дзіць і 

кні гі. А ўсё ра зам знай шло 

ўва саб лен не ў вы гля дзе гэ-

тай твор чай май стэр ні... Іс-

нуе та кое вы мя рэн не як на-

цы я наль ны зда бы так. Мне 

зда ец ца, у да чы нен ні да 

гэ тай мяс ці ны і са мой іні-

цы я ты вы, якая, я ўпэў не ны, 

бу дзе па шы рац-

ца, на бы ваць 

но выя фар ма ты, 

мож на ўжыць 

та кі тэр мін — 

«на цы я наль ны 

зда бы так». Сам 

Ула дзі мір Лі ха-

дзе даў — ад-

мет ны ча ла век, 

ён з'яў ля ец ца 

ру ха ві ком мно-

гіх ідэй і спраў. 

Ён мо жа раз ва-

ру шыць ас тат ніх, не даць ім 

спа кою. Та кіх асоб, ба га тых 

на ідэі, без умоў на, ма ла ў 

жыц ці.

У твор чай май стэр ні Ула-

дзі мі ра Лі ха дзе да ва са праў-

ды ёсць што па гля дзець. Ад-

нак ма ец ца ўся го ад но «але». 

Лю бы ах вот ны тра піць унутр 

па куль не змо жа. Гіс то рык 

ад зна чае, што для та го, каб 

яго май стэр ня за пра ца ва ла 

як паў на вар тас ны му зей, 

па трэб на дзяр жаў на-пры ват-

нае парт нёр ства: афор міць 

ува ход ныя квіт кі, мець маг-

чы масць да кож на га па коя 

пры ста віць му зей на га су пра-

цоў ні ка. Па куль жа зра біць 

ней кія кро кі на пе рад у гэ тай 

спра ве ці да сяг нуць па пя рэд-

ніх да моў ле нас цяў з ві лей скі-

мі ўла да мі не ўда ло ся.

— За пра шаю ўсіх ах вот-

ных да лу чац ца і да па ма гаць 

фон ду «У по шу ках стра ча на-

га». Бо да лей ад на му та кую 

спра ву мне не па цяг нуць. На 

ця пе раш ні мо мант я зна хо-

джу ся ў пэў ным ту пі ку, — 

ка жа Ула дзі мір Лі ха дзе даў. 

— По бач ма ец ца яшчэ два 

бу дын кі, якія мы па ча лі кры-

ху ад наў ляць, ад нак у сі лу 

не ка то рых пры чын, у тым 

лі ку не атры ма на га па куль 

да зво лу, не мо жам пра цяг-

ваць гэ тым зай мац ца. Ад нак 

ха це ла ся б ства рыць у Ві-

лей цы цэ лы куль тур ны гіс та-

рыч на-асвет ніц кі комп лекс, 

ана ла гаў яко му ў кра і не дак-

лад на ня ма. За ці каў ле ныя 

мо гуць да лу чац ца да пра цы — 

і, без умоў на, штось ці ка рыс-

нае за гэ та атры ма юць... 

Да рэ чы, ха чу па дзя ка ваць 

Мі ніс тэр ству ін фар ма цыі, 

га зе це «СБ. Бе ла русь се-

год ня» і Вы да вец ка му до му 

«Звяз да», якія вель мі пад-

трым лі ва юць мя не ў па пу ля-

ры за цыі да сле да ван няў.

Вар та ад зна чыць, што на 

дру гім па вер се аб ста ля ва ны 

так са ма і «Па кой пісь мен ні-

ка» — там са бра ны ра ры тэ ты 

ся рэ дзі ны XX ста год дзя. На 

пы тан не, ча му ме на ві та «па-

кой пісь мен ні ка», Лі ха дзе даў 

ад каз вае, «бо я сам пісь мен-

нік!». Ця пер вя дзец ца ра бо та 

над ад крыц цём па коя, пры-

све ча на га Ада му Міц ке ві чу.

Бу дзем вель мі спа дзя-

вац ца, што ці ка він кі твор чай 

май стэр ні Ула дзі мі ра Лі ха-

дзе да ва чы та чы «Звяз ды» ў 

хут кім ча се змо гуць уба чыць 

на свае во чы — не толь кі ў 

якас ці фо та здым каў, на дру-

ка ва ных у га зе це і раз ме-

шча ных на сай це.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ



Ка лек цыяКа лек цыя  

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

ЗА ХОДЗЬ ЦЕ НА «КВАС З ПРЫ КРА СА МІ»!
Рэ гі я наль ны фэст тра ды цый най 

куль ту ры «Пят ро ві цы» прой дзе 

з 9 да 12 лі пе ня. «Пят ро ві ца» — 

гэ та на ву чан не тан цам і спе вам, 

жы вая му зы ка, па ся дзел кі ка ля 

вог ні шча і не су пын ныя тан цы, 

ці ка выя зна ём ствы з гас ця мі фэс ту 

і шчы ры мі мяс цо вы мі нось бі та мі 

куль ту ры, род ная мо ва, воль нае 

па вет ра вёс кі, смач ныя тра ды цый ныя 

стра вы і шмат ча го яшчэ.

«Пят ро ві ца» ад бу дзец ца на Лю бан шчы не 

вось мы раз. Гэ та зна чыць, вось мы раз у вёс-

ку Шы пі ла ві чы Лю бан ска га ра ё на з'е дуц ца 

за ці каў ле ныя лю дзі з усёй Бе ла ру сі, а так-

са ма бліз ка га і не над та бліз ка га за меж жа. 

Пры едуць, каб тан ца ваць і спя ваць, ка сіць 

і жаць, хлеб пя чы і вы ці нан кі вы ра заць, ад-

чуць ат мас фе ру тра ды цый ных вя чо рак, ад-

па чыць ад га рад ско га шу му і прос та доб ра 

пра вес ці час.

З 9 да 12 лі пе ня ад бу дуц ца май стар-кла-

сы па тан цах ад эт на ха рэо гра фа і фальк-

ла рыс та Сяр гея Вы сквар кі — мас тац ка га 

кі раў ні ка ўзор на га фальк лор на га тан ца валь-

на га ка лек ты ву «Ве ра бей кі», яко му сё ле-

та спаў ня ец ца 25 га доў. Сяр гей Вы сквар ка 

па дзе ліц ца ве да мі, якія атры маў яшчэ ад 

сва ёй ба бу лі, а па поў ніў і сіс тэ ма ты за ваў 

ужо пад час сур' ёз най да след чыц кай пра цы. 

«Поль ка», «Па дэс пань», «Ка ха нач ка», «На-

рэ чань ка», «Кра ка вяк», «Ля во ні ха» — гэ та 

ня поў ны спіс тан цаў, якія мож на бу дзе па-

спра ба ваць па тан чыць.

Ар га ні за та ры ад зна ча юць: «Акрамя за ня т-

каў, тан цу ем мы ў лю бое на двор'е і паў сюль: 

у сель скім клу бе і ка ля клу ба, у ста рой ха-

це і на ас фаль це, у чыс тым по лі і ў два рах 

вяс коў цаў».

Удзель ні кі «Пят ро ві цы» змо гуць за сво-

іць тэх ні ку тра ды цый на га спе ву пад кі раў-

ніц твам Воль гі Емяль ян чык, удзель ні цы 

і су за сна валь ні цы фальк лор на га гур та

GUDA (Мінск), мас тац ка га кі раў ні ка фальк-

 лор на га гур та «Вар ган» (г. По лацк). Воль га 

Емяль ян чык да па мо жа рас крыць свой го лас, 

на ву чыць атрым лі ваць ра дасць ад су поль -

на га спе ву, па глы біц ца ў гу ка вую сты хію 

най леп шых узо раў пят роў скіх аб ра да вых 

пе сень і па заа бра да вай лі ры кі Лю бан шчы-

ны. У муж чын ёсць уні каль ная маг чы масць 

па ву чыц ца спе вам ад та ле на ві та га і са ма-

быт на га Ула дзі ме ра Ці ха ноў ска га.

Акра мя тан цаў і спе ваў, удзель ні каў ча ка-

юць ванд роў кі ў го рад Лю бань, вёс кі Плас ток 

і Жо раў ка — там мож на бу дзе атры маць 

эс тэ тыч нае і гаст ра на міч нае за да валь нен не. 

Удзель ні кі гур та «На па рач ка» бу дуць ча каць 

ах вот ных, каб пра дэ ман стра ваць тан цы з 

Лю бан скай дзя сят кі і па час та ваць тра ды-

цый ны мі стра ва мі род най зям лі.

На сва ёй ра дзі ме, Сяр гей Вы сквар ка па-

ка жа вы ні кі ад наў лен ня дзе да ва га до ма, на-

ву чыць тан ца ваць рэд кія мяс цо выя тан цы і 

за про сіць на «квас з пры кра са мі». Не бу дзе 

пра мі ну та і тра ды цый ная ве ча ры на ў вяс ко-

вай ха це, гас па дар якой абя цае па час та ваць 

хат нім пі вам.

Ар га ні за та ры за пра ша юць да лу чац ца ўсіх 

ах вот ных. Да ве дац ца бо лей і за рэ гіст ра вац-

ца мож на на сай це http://pіatrovіca.by.

Вар ва ра ГО МАН



У Ві лей цы ад кры та экс па зі цыя, 
пры све ча ная Та дэ ву шу Кас цюш ку

ПРАД СТАЎ ЛЯ Ю ЧЫ БЕ ЛА РУСЬ
На гэ тых вы хад ных у Ві лей цы ад кры ла ся 

ад мет ная твор чая май стэр ня ка лек цы я-

не ра, гіс то ры ка Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва. 

На са мрэч сло ва «май стэр ня» ў гэ тай сі-

ту а цыі па да ец ца пе ра мян шэн нем — бо 

па сут нас ці мы па ба чы лі вя лі кі пры ват ны 

му зей. Ці ёсць ана ла гі яму ў на шай кра-

і не, пры га даць па куль скла да на. Пер шы 

па верх цал кам зай мае вы ста ўка дру кар-

ска га аб ста ля ван ня XVІ—XX ста год дзяў. 

А вось дру гі па верх прад стаў ляе на вед-

валь ні кам жыц цё і дзей насць на ша га 

сла ву та га зем ля ка Та дэ ву ша Кас цюш кі, 

пра яго мы і хо чам рас ка заць чы та чам 

«Звяз ды».


