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Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі   Час за 
ці су праць 

нас?..

— Рас ка жы це, якую 
ро лю Та дэ вуш Кас цюш ка 
ады граў у гіс то рыі бе ла-
рус ка га на ро да?

— Ён зма гаў ся за тыя 
ідэа лы, якія ця пер ша ну юц-
ца ва ўсім све це, — сва бо-
ду і не за леж насць кра і ны. 
Ён зма гаў ся за гэ ту зям лю, 
ры зы ка ваў дзе ля яе жыц-
цём і пра лі ваў кроў. У кан цы 
XVІІІ ста год дзя Рэч Па спа лі-
тая абод вух на ро даў, ку ды 
ўва хо дзі ла Вя лі кае Княст ва 
Лі тоў скае, бы ла пад вя лі кай 
па гро зай. Гэ ту дзяр жа ву 
дзя лі лі тры вя лі кія ма нар-
хіі — Ра сій ская ім пе рыя, Аў-
стрый ская ім пе рыя і Прус кае 
ка ра леў ства. Фак тыч на для 
кож на га па тры ё та гэ та бы ло 
аб ра зай на цы я наль на га го-
на ру, вя лі кай гань бай. Та дэ-
вуш Кас цюш ка, як сын сва ёй 
кра і ны, не мог гля дзець абы-
яка ва на та кое ста но ві шча. 
Ён быў вай скоў цам і шлях ці-
цам. А дэ віз на шай шлях ты: 
«Бог. Го нар. Ай чы на». Та му 
на ту раль на, што ён уз на ча-
ліў паў стан не, як аў та ры тэт-
ны ча ла век і як пра фе сій ны 
вай ско вец. Зма ган не не ме-
ла пос пе ху, але ра зам з тым 
яно да ло над зею, што ў бу ду-
чы ні дзяр жаў насць на на шых 
зем лях бу дзе ад ро джа на.

— Мож на ска заць, што 
пе рад умо вы су час най бе-
ла рус кай дзяр жаў нас ці 
скла лі ся ўжо ў той час?

— Сі ту а цыя бы ла та кая, 
што ў 1773 го дзе склі ка лі 
сойм Рэ чы Па спа лі тай, на 
якім дзяр жа вы, што дзя лі лі 
гэ ты край, ха це лі, каб дэ пу-
та ты са мі пра га ла са ва лі за 
па дзел. Праз 20 га доў зноў 
быў пра ве дзе ны «маўк лі вы 
сойм» у Грод не, на якім так-
са ма імк ну лі ся да та го, каб 
шлях та зга дзі ла ся з па дзе-
лам сва ёй кра і ны. Мэ тай бы-
ло не прос та зні шчыць дзяр-
жа ву, а па ка заць, ні бы на шы 
прод кі са мі ха це лі, каб яна 
знік ла. Паў стан не вы ра шы ла 
гэ та пы тан не кан чат ко ва: ка-
лі лю дзі ад да ва лі свае жыц ці 
за кра і ну, зна чыць, па дзе лы 
бы лі не доб ра ах вот ны мі, а 
гвал тоў ны мі і не спра вяд-
лі вы мі. А як ска заў Аў ра ам 
Лін кальн: «Ні вод ная спра ва 
не вы ра ша на кан чат ко ва, 
па куль яна не вы ра ша на 
спра вяд лі ва». Пы тан не паў-
стан ня бы ло вель мі вост рым, 
яно гу ча ла і ў Ра сіі, і ў Пру сіі, 
і ў Аў стрыі. Та му з рас па дам 
Ра сій скай і Гер ман скай ім пе-
рый дзяр жаў насць у гэ тым 
рэ гі ё не, у тым лі ку ў Бе ла ру-
сі, бы ла ад ноў ле на.

— Ча му ме на ві та Кас-
цюш ка апы нуў ся на ча ле 
зма ган ня?

— Яго вы бра лі, бо 
ён быў га ра чым па-
тры ё там. На мо мант 
пад рых тоў кі паў стан-
ня ў не каль кіх біт вах 
ён пра явіў ся бе вель-
мі доб ра. Іс тот ным 
быў яго вы со кі вай-
ско вы пра фе сі я на-
лізм: дзве біт вы, якія 
ён вый граў у вай не 
за не за леж насць Злу ча ных 
Шта таў Аме ры кі, зра бі лі яму 
сла ву вай скоў ца між на род-
на га маш та бу. Бо пе ра маг-
чы вой ска Вя лі ка бры та ніі — 
у та га час ным све це гэ та бы-
ло над звы чай на. Да та го ж 
Кас цюш ка быў зем ля ком ка-
ра ля і вя лі ка га кня зя Рэ чы 
Па спа лі тай. Ста ні слаў Аў густ 
Па ня тоў скі так са ма па хо дзіў 
з на шай Бе рас цей шчы ны. 
У паў стан цаў бы ло пы тан-
не: «А на чы ім ба ку бу дзе 
ка роль?» Гэ та быў вель мі іс-
тот ны мо мант.

— Шмат у нас бы ло доб-
рых пал ка вод цаў. Ад нак 
ме на ві та Кас цюш ка стаў 
ге ро ем фальк ло ру, яму 
пры свя ча лі пес ні. Ча му 
прос тыя лю дзі так уга на-
ра ва лі яго сла вай?

— У кож най эпо хі ёсць 
зна ка вая фі гу ра. І ме на ві-
та та кім быў Та дэ вуш. На-
ват на пя рэ дад ні паў стан ня 
1863 го да ў «Му жыц кай праў-
дзе» дру ка ва лі ся згад кі пра 
яго як пра ге роя. Асо ба Кас-
цюш кі бы ла бліз кай да ідэа лу 
кан ца XVІІІ — па чат ку XІX ста-
год дзя. Та му што та ды фар-
мі ра ва лі ся на цыі. Па сту по ва 
ады хо дзіў у ня быт са слоў ны 
па дзел і фар мі ра ва ла ся на-
цы я наль нае гра мад ства. Ра-
ней «на ро дам» на зы ва ла ся 
толь кі шлях та. Ад нак на За ха-
дзе ад бы ва ла ся на бі лі та цыя 
«прос та га лю ду» праз тое, 
што ўсе гра ма дзя не кра і ны 
на бы ва лі на цы я наль ную свя-
до масць, а зна чыць, бра лі і 
нес лі ад каз насць за сваю 
дзяр жа ву і на род. Кас цюш ка 
на сіў шэ рую воп рат ку ка сі-
не ра — ён з'яў ляў ся нось бі-
там но ва га све та по гля ду, ён 
не быў пал ка вод цам ста ро га 
ма нар хіч на га ла ду. Ён стаў 
пра ва ды ром на ро да. Для бе-
ла ру саў ён за ста ваў ся мяс-
цо вым, сва ім, — на ле жаў да 
на шай шлях ты.

— Ці ўша ноў ва ла ся асо-
ба гэ та га ге роя ў наш час?

— Так, яму бы лі пры све-
ча ны не толь кі фальк лор ныя 
тво ры. У 1994 го дзе бы ла вы-
да дзе на мар ка ў го нар паў-
стан ня і са мо га Та дэ ву ша 
Кас цюш кі. Іме нем Кас цюш-
кі на зва ны ву лі цы ў Грод не, 
Брэс це, Ко са ве, Лі дзе; у 
Грод не і Ко са ве ўста ноў ле-

ны ме ма ры яль ныя зна кі ў 
яго го нар. У 2003 го дзе на 
ўзроў ні Брэсц ка га абл вы кан-
ка ма бы ло пры ня та ра шэн не 
ад на віць ся дзі бу ў Ме ра чоў-
шчы не, ства рыць му зей. Мы 
мо жам ка заць пра два да-
ку мен таль ныя філь мы ў го-
нар гэ тай асо бы. Адзін з іх, 
ча ты рох се рый ны «Та дэ вуш 
Кас цюш ка. Вяр тан не ге роя», 
быў па ка за ны на Пер шым 
на цы я наль ным тэ ле ка на ле 
ў 2007 го дзе. Дру гі фільм 
«Воб раз ге роя. Та дэ вуш Кас-
цюш ка» быў зроб ле ны «Бел-
ві дэа цэнт рам» ад мыс ло ва да 
яго 265-год дзя ў 2001 го дзе. 
Та кім чы нам, па мяць пра гэ-
ту по стаць у нас не пе ра пы-
ня ла ся.

— Ці важ на ў су час ным 
гра мад стве пад трым лі ваць 
па мяць пра Кас цюш ку?

— На ту раль на, бо кож-
нае па ка лен не ста іць пе рад 
сва і мі вы клі ка мі. Сён ня мы 
ка жам пра сваю не за леж-
насць, пра на ша мес ца ў 
све це, та му прык лад Кас-
цюш кі для нас вель мі важ ны. 
Ад нак ёсць і знеш нія пры чы-
ны. Мно гія кра і ны тра цяць 
вя лі кія срод кі, каб вы бу да-
ваць ад но сі ны з Аме ры кай. 
А мы ма ем та ко га ге роя, які 
ў гіс то рыі гэ тай кра і ны ады-
граў вель мі важ ную ро лю. 
Пом нік яму ёсць у Ва ен най 
ака дэ міі ў Вест-Пой нце, вя-
лі кая ста туя ста іць у Чы ка-
га, у Фі ла дэль фіі ство ра ны 
му зей Та дэ ву ша Кас цюш кі. 
Наш зям ляк ува хо дзіць у 
шэ раг ге ро яў Аме ры кі, і гэ-
та вя лі кі рэ сурс для на шай 
кра і ны. Тое ж мож на ка заць 
пра Поль шчу, Літ ву, у якіх 
так са ма вель мі ша ну ец ца 
па мяць пра яго. Але яшчэ 
больш важ на га ва рыць пра 
на шу ўнут ра ную сі ту а цыю. 
Гіс то рыя жыц ця Кас цюш кі 
па каз вае, што на ша дзяр-
жаў насць грун ту ец ца не 
на пус тым мес цы. Яна не 
ўзнік ла вы пад ко ва. Кож ны, 
хто не да ацэнь вае на шу не-
за леж насць, па ві нен ве даць 
гіс то рыю, што на шы прод-
кі ўжо 220 га доў та му за яе 
зма га лі ся. Гэ та важ на для 
па тры я тыч на га вы ха ван ня.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
nina@zviazda.by



З на го дыЗ на го ды  

«ЁН ЗМА ГАЎ СЯ 
ЗА ІДЭА ЛЫ»

Пра ро лю Та дэ ву ша Кас цюш кі 
ў ста наў лен ні на шай дзяр жаў нас ці

Гэ ты мі дня мі да во дзі ла ся 
на зі раць за сі ту а цы яй, 
якая раз ва роч ва ла ся ва кол 
уста ля ван ня пом ні ка Та дэ ву шу 
Кас цюш ку ў Швей ца рыі — 
у го ра дзе За та лур не,
 дзе ён па ха ва ны. 
Ка мя нём спа тык нен ня ста ла 
шыль да ка ля скульп ту ры, 
а дак лад ней яе змест. 
Пы тан не паў ста ла та кое: 
ці ма юць бе ла ру сы пра ва на пі саць, 
што яны па ста ві лі пом нік свай му 
су ай чын ні ку?.. 
Не ка то рыя мер ка ва лі, што не.

Пом нік быў зроб ле ны на срод кі Аса цыя-
цыі бе ла ру саў Швей ца рыі. За ка на мер на, 
што на шыль дзе яны ха це лі на пі саць: 
«Вы дат на му сы ну Бе ла ру сі ад удзяч ных 
су ай чын ні каў». Ад нак у апош ні мо мант, 
ка лі пом нік ужо быў га то вы і да стаў ле ны 
ў Швей ца рыю, не ча ка на ўмя шаў ся трэ ці 
бок. Поль скі па сол у Бер не за па тра ба ваў 
змя ніць шыль ду. Ён за явіў, што ка лі бу-
дзе за цвер джа ны пер ша па чат ко вы над-
піс, то афі цый ная дэ ле га цыя іх кра і ны не 
бу дзе ўдзель ні чаць у швей цар ска-поль-
скіх ме ра пры ем ствах, пры мер ка ва ных да 
200-год дзя смер ці Кас цюш кі, у За ла тур-
не... У вы ні ку мэр го ра да па га дзіў ся з та-
кі мі па тра ба ван ня мі. Шыль ду вы ра шы лі 
за мя ніць, ад туль цал кам пры бра лі над піс 
на бе ла рус кай мо ве, а тое, што за ста ло-
ся, гу ча ла так: «Па стаў ле ны Аса цы я цы яй 
бе ла ру саў Швей ца рыі ў 2017 го дзе». Сло-
ва «бе ла ру саў» пра па ноў ва лі на пі саць як 
Wеіssrussіsсhеn. Прытым што ў пер ша па-
чат ко вым ва ры ян це, на за меж най мо ве 
яно бы ло на пі са на як Bеlаrus. Па га дзі це ся, 
роз ні ца іс тот ная.

У спра ву да вя ло ся ўмя шац ца Мі ніс тэр-
ству за меж ных спраў Бе ла ру сі. З мэ рам 
За ла тур на аса біс та су стра каў ся кі раў нік 
бе ла рус кай дып ла ма тыч най мі сіі ў Швей-
ца рыі Па вел Ма цу ке віч. Ме на ві та яму ўда-
ло ся да мо віц ца з мэ рам наконт пры няц ця 
кам пра мі су. Кан чат ко вы ва ры янт шыль-
ды вы гля дае так «Та дэ вуш Кас цюш ка. 
1746—1817. Ад Бе ла рус ка га аб' яд нан ня 
ў Швей ца рыі. 2017 год», на бе ла рус кай 
і ня мец кай мо вах. 21 каст рыч ні ка пом нік 
з та кой шыль дай на рэш це быў ад кры ты.

Шчы ра ска заць, не над та пры ем ная гэ та 
гіс то рыя. І не вель мі хо чац ца га ва рыць пра 
яе са ста ро нак рэс пуб лі кан ска га вы дан ня. 
Але ж фак ты за ста юц ца фак та мі. Тое, што 
ад бы ло ся ў За ла тур не, — як лак му са вая 
па пер ка. Кож ны мо жа зра біць улас ныя 
вы сно вы — і на ват не трэ ба ні чо га тлу-
ма чыць.

А мне вось ду ма ец ца пра са міх бе-
ла ру саў і пра на шу сла ву тую та ле рант-
насць. Ча сам ужо на да ра ец ца чуць, што 
гэ та якасць у на ша га на ро да — быц цам 
фэй ка вая... Але ж ві да воч на, што на ват 
уя віць, каб Бе ла русь умеш ва ла ся ў куль-
тур ныя спра вы ін шай кра і ны на тэ ры то-
рыі трэ цяй дзяр жа вы, прос та не маг чы ма. 
Гэ та зда ец ца зу сім не рэ аль ным. Ёсць у 
нас па чуц цё ўлас най год нас ці і ра зу мен-
не мя жы, за якую не вар та пе ра хо дзіць. 
Усім вя до мая іс ці на пра тое, што сва бо-
да ад на го ча ла ве ка (чы тай, на ро да) за-
канч ва ец ца там, дзе па чы на ец ца сва бо да 
дру го га... І я ра ду ю ся, што ў на шым мен-
та лі тэ це не за кла дзе на імк нен не вы свят-
ляць ад но сі ны, спро бы па ка заць ін шым іх 
мес ца. У нас ёсць сваё мес ца, а чу жо га 
не трэ ба. Усіх сяб роў (і на ват не сяб роў) 
шчы ра па ва жа ем. Доб ра, што ёсць у гэ-
тым све це, у цэнт ры Еў ро пы, та кая кра і-
на-мі ра тво рац.

Гэ та ста ноў чая якасць, вя до ма ж, ча сам 
вы хо дзіць нам кры ху бо кам. Мы на столь кі 
та ле рант ныя, што, зда ра ец ца, не ўме ем 
ад стой ваць сваё. З гэ тай бо я зі — хоць бы 
не па крыў дзіць ка го — ча сам га то вы ўлас-
нае ад даць: «Вазь мі це, за бі рай це, толь кі 
не крыў дзі це ся». У гэ тым сэн се сі ту а цыя з 
шыль дай, ка лі быў ад ста я ны кам пра міс ны 
ва ры янт, з за ха ван нем бе ла рус кай мо вы, 
вы гля дае на ват па зі тыў на — у нас не кож-

ны раз так ад бы ва ец ца.
Хоць і гэ та за ка на мер-

на. Бе ла русь заў сё ды бы ла 
скры жа ван нем, дзе су ты ка-
лі ся роз ныя ім пе рыі, па ста-
ян на вя лі ся ба я выя дзе ян ні. 
Ква та ра ва лі ся за хоп ні кі роз-
ных мас цяў: і што ты зро біш, 
і ка му да ка жаш?.. Ча ка лі 
леп шых ча соў — а мо жа, усё 
зме ніц ца рап там? Але, ча сы, 
ві даць, і не пла ну юць ра біць 
са ступ кі бе ла ру сам. Бо і сён-
ня нам да во дзіц ца зма гац ца 
за пра ва ўста ля ваць пом нік, 
зроб ле ны на ўлас ныя гро шы, 
з над пі сам на род най мо ве.

Час не стаў больш ла год-
ным. Мо жа, гэ та зна чыць, 
што па ра змя ніц ца нам 
са мім? Вя до ма ж, чу жо га 
браць не бу дзем. Але больш 
дак лад на акрэс ліць ме жы 
свай го не за шко дзі ла б. 
Я не як пры сут ні ча ла на лек-
цыі лі тоў скай да след чы цы 
гіс то ры ка-куль тур най спад-
чы ны Ра сы Чэ пай тэ не. І яна 
ка за ла, што ў Літ ве пра цэс 
фар мі ра ван ня на цы я наль-
най са ма свя до мас ці за вяр-
шыў ся ўжо га доў двац цаць 
та му, а ў Бе ла ру сі ён аку-
рат ідзе. І мы з'яў ля ем ся 
яго свед ка мі і ўдзель ні ка мі. 
У гэ тым сэн се да след чы ца 
ад зна чы ла, што яна нам па-

доб ра му зайз дрос ціць.
Ві да воч на, што, ка лі пра цэс ідзе, ён не 

бу дзе за вер ша ны сі ла мі ад ной асо бы ці 
гру пы лю дзей. Ду ма ец ца, з гэ тай спра вай 
не спра ві ла ся б і дзяр жа ва ў адзі ноч ку, 
і гра мад скасць са ма па са бе. Час не ро-
біц ца больш ла год ным да нас і не абя цае 
гэ та га. Але час ка жа, што па ра аб' яд наць 
на ма ган ні.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by



На мес нік стар шы ні Аса цы я цыі бе ла ру саў 
Швей ца рыі Алесь СА ПЕ ГА з пом ні кам 

Та дэ ву шу Кас цюш ку ў За ла тур не.

200 га доў та му не ста ла Та дэ ву ша 
Кас цюш кі — вы дат на га сы на бе ла рус кай 
зям лі. У Злу ча ных Шта тах Аме ры кі ён 
з'яў ля ец ца на цы я наль ным ге ро ем, бо 
шмат зра біў для ста наў лен ня не за леж нас ці 
гэ тай кра і ны. Да ста наў лен ня бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці Та дэ вуш Кас цюш ка так са ма 
пры чы ніў ся. Пра гэ та ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па гу та ры ла з за гад чы кам ад дзе ла гіс то рыі 
Бе ла ру сі Но ва га ча су Ін сты ту та гіс то рыі НАН 
Бе ла ру сі, кан ды да там гіс та рыч ных на вук 
Анд рэ ем УНУЧ КАМ.


