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ЯКУБ ЯСІН СКІ 
(1761—1794)

Якуб Ясін скі — ге рой паў стан ня 

1794 го да, адзін з яго пра ва ды роў, 

які за гі нуў, ба ро ня чы сва бо ду 

Ай чы ны. Па хо дзіў Якуб з та тар ска га 

ро ду, але лі чыў ся бе літ ві нам. 

Ён мог стаць доб рым пісь мен ні кам, 

ма ю чы лі та ра тур ны та лент, цу доў на 

ве даў бе ла рус кую мо ву і пі саў 

на ёй вер ша ва ныя пра кла ма цыі 

(не вы клю ча на, што яго аў тар ству 

на ле жыць і сла ву тая «Пес ня 

бе ла рус кіх жаў не раў»). Але па дзеі, 

якія пры вя лі Рэч Па спа лі тую 

да яе аку па цыі ра сій скі мі, прус кі мі 

і аў стрый скі мі вой ска мі, а пас ля 

і да дру го га яе па дзе лу зра бі лі 

з Ясін ска га зма га ра за сва бо ду 

Ай чы ны.

Пад час ву чо бы ў Вар шаў скай ры цар скай 

шко ле Якуб за ха піў ся ідэ я мі фран цуз скіх 

асвет ні каў і ма рыў аб рэ ва лю цый ных пе-

ра ўтва рэн нях у Рэ чы Па спа лі тай. Ужо та-

ды ад зна ча лі яго «не аб ме жа ва ную пы ху» 

і «схіль насць да пер шын ства ў за слу гах». 

Свае ам бі цыі Ясін скі ха цеў рэа лі за ваць у 

твор час ці, та му пас ля ву чо бы ў ры цар скай 

шко ле не стаў слу жыць у вой ску, а пры-

свя ціў ся бе лі та ра ту ры. Яго тво ры — бай кі, 

са ты рыч ныя і лі рыч ныя вер шы — не маг лі 

пра кар міць аў та ра-па чат коў ца. А двух га-

до вае на стаў ніц тва сы ноў маг на та Пят ра 

Па тоц ка га рас ча ра ва ла, бо яго рас пе шча-

ным вуч ням бы ло «нель га да ваць ні я кіх ма-

раль ных на вук».

Ясін скі вяр нуў ся на вай ско вую служ бу 

і ў 1790 го дзе ў чы не пад пал коў ні ка атры-

маў на зна чэн не на па са ду ка мен дан та ў Ві-

лен скі кор пус ар ты ле рыі і ін жы не раў. Ён з 

за хап лен нем пры няў дэ ма кра тыч ную кан-

сты ту цыю 3 мая 1791 го да і ба ра ніў яе ў 

ба ях з ра сій скім вой скам, якое ў 1792 го-

дзе ру шы ла на Літ ву. Пад яго кі раў ніц твам 

быў рас пра ца ва ны план аба ро ны Брэс та. 

Ясін скі ўма ца ваў фар ты фі ка цыі, па бу да ваў 

рэ дут і мост це раз Буг для ад ступ лен ня. 

Гэ та і да зво лі ла ў біт ве 23 лі пе ня 1792 го да 

тром ты ся чам жаў не рам ад біць пяць атак 

8-ты сяч на га кор пу са ге не ра ла Фер зе на, а 

пас ля за кан чэн ня по ра ху ад сту піць за Буг, 

спа ліў шы за са бой мост. За гэ тую біт ву пал-

коў нік Ясін скі атры маў ад ка ра ля Ста ні сла ва 

Аў гус та ор дэн «Vіrtutі mіlіtarі». Як вы свет лі-

ла ся, яго ге ра ізм быў не па трэб ны. Ка роль 

пры няў бок во ра гаў кан сты ту цыі і за га даў 

вой ску склас ці зброю. Рэч Па спа лі тая тра пі-

ла пад кант роль ра сій ска га вой ска і пе ра жы-

ла чар го вы па дзел сва ёй тэ ры то рыі па між 

Ра сі яй і Пру сі яй. Ясін скі ак тыў на ўклю чыў ся 

ў пад поль ны рух па пад рых тоў цы паў стан ня, 

ад нак шмат ка го пу жа лі яго ра ды каль ныя 

по гля ды.

Па вод ле ўхва ле на га Хля він скім пла на 

Ясін ска га паў стан цы ў ноч з 22 на 23 кра-

са ві ка вы зва лі лі Віль ню ад ра сій скіх вой-

скаў. Больш за ты ся чу ра сій скіх сал дат 

на ча ле з на чаль ні кам гар ні зо на ге не рал-

ма ё рам Мі ка ла ем Ар сень е вым зда лі ся ў 

па лон. 24 кра са ві ка ка мен дант Віль ні Якуб 

Ясін скі за чы таў на Ра туш най пло шчы «Акт 

паў стан ня на ро ду Вя лі ка га Княст ва Лі-

тоў ска га». У ім за клі ка ла ся аба ра няць да 

апош няй кроп лі кры ві Ай чы ну. Як лю бы ра-

ды кал, Якуб лі чыў, што жорст кі мі рас пра-

ва мі і ка ра мі мож на ўста ля ваць спра вяд-

лі васць. Ра ды ка лізм Ясін ска га тры во жыў і 

га лоў на га на чаль ні ка паў стан ня Та дэ ву ша 

Кас цюш ку, які не ха цеў да пус ціць «жа-

хаў фран цуз скай рэ ва лю цыі». А па сло вах 

ад' ютан та Кас цюш кі Юль я на Ня мцэ ві ча, 

па куль паў стан нем на Літ ве кі ра ваў «муж 

поў ны ад ва гі» Ясін скі, «літ ві наў не па кі даў 

дух сме лас ці».

Ён уз на ча ліў зброй ныя сі лы Грод зен-

ска га па ве та, дзе сфар мі ра ваў ды ві зію, на 

ча ле якой аба ра няў Вар ша ву. Толь кі і ён, 

пас ля пад аў лен ня паў стан ня, паў ду хам. 

«Я Баць каў шчы ны не пе ра жы ву, ка лі лёс 

не дасць мне за гі нуць у біт ве, звяр ну ся да 

гэ тых пры яце ляў», — ска заў Ясін скі сва ім 

ад' ютан там і па ка заў на піс та ле ты. Гэ та быў 

ад чай пе рад не мі ну чым кра хам сва іх ідэа-

лаў і апош няе, што за ста ло ся яму, ге ра іч на 

за гі нуць у біт ве з во ра гам. На ча ле ды ві зіі 

ў чатыры ты ся чы жаў не раў Ясін скі аба ра няў 

ле вы фланг Вар шаў ска га прад мес ця — Пра-

гі. Пад час штур му Пра гі 4 ліс та па да ка ман-

ду ю чы ра сій скім вой скам Аляк сандр Су во-

раў на кі ра ваў на па зі цыі грод зен скай ды ві зіі 

ча ты ры з ся мі ка лон сва іх сіл. Пад аг нём 

86 гар мат паў стан цы стрым лі ва лі во ра га, 

а ён кі даў у бой све жыя сі лы. Сам Ясін скі, 

акру жа ны не пры яце лем, ад стрэль ваў ся з 

ка ра бі на, па куль ку ля не аба рва ла яго па-

лы мя нае жыц цё...

Ві таўт ЧА РОП КА.

Праў да, доў гі час аў тар ства 

сен нен скай ся лян кі за моўч ва ла ся. 

Рэч у тым, што яе муж Аляк сей 

Мар ке віч тра піў у ма ха вік рэ прэ сій 

1930-х і быў рас стра ля ны як «ку-

лац кі эле мент» і «во раг на ро да». 

Рэ абі лі та ва лі яго аж но ў 1986-м. 

Са ма ж Мат ро на Сяр ге еў на, ад на 

з вась мі дзя цей за мож на га се ля ні-

на, не пад трым лі ва ла зно сін з бра-

там-ву чо ным, каб не на шко дзіць 

яго кар' е ры, пра цяг ва ла жыць і 

ста віць на но гі дзя цей. У Вя лі кую

Ай чын ную яна стра ці ла сы на Мі ха і-

 ла і дах над га ла вой (вёс ка Кас ця-

 лі шча, дзе ўда ва жы ла з дзець мі, 

бы ла спа ле ная), ад нак жан чы на не 

толь кі муж на стры ва ла ўсе ўда ры 

лё су, але і пад трым лі ва ла, як маг-

ла, ад на вяс коў цаў у ба раць бе з 

во ра гам: пяк ла і на сі ла ў лес хлеб 

пар ты за нам, по тым удзель ні ча ла ў 

ад наў лен ні кал га са... Па мер ла яна 

на 71-м го дзе жыц ця, і да апош ня га 

зай ма ла ся ру ка дзел лем.

Толь кі на пры кан цы мі ну ла га 

ста год дзя эн ту зі яс ты-края знаў цы 

вый шлі на су вязь са сва я ка мі, ад-

шу ка лі ма гі лу Мат ро ны Мар ке віч і 

ўво гу ле зра бі лі вель мі мно гае, каб 

уша на ваць гэ та імя не толь кі на 

ма лой ра дзі ме.

Ця пер у Сен нен скім ра ён ным 

гіс то ры ка-края знаў чым му зеі, які 

зай мае боль шую част ку бы лой 

зем скай упра вы (бу ды нак яе быў 

уз ве дзе ны ў 1910 го дзе, а та му і 

сам з'яў ля ец ца гіс та рыч най каш-

тоў нас цю), адзін з раз дзе лаў экс-

па зі цыі як раз рас каз вае пра та ле-

на ві тую ўра джэн ку Сен нен шчы ны, 

яе ня прос ты жыц цё вы шлях, пра-

цу, сям'ю і на шчад каў.

Га лоў ная за ха валь ні ца фон-

даў Сен нен ска га гіс то ры ка-

края знаў ча га му зея Бра ні сла ва 

ЖАЛ ТАБ РУ ХА ВА рас каз вае:

— У му зей ных фон дах за хоў-

ва ец ца чатыры ты ся чы адзі нак 

экс па на таў. Мат ро не Мар ке віч 

пры све ча на асоб ная част ка ста-

лай экс па зі цыі. Вось, на прык лад, 

яе руш нік — на жаль, не той са мы, 

з яко га яе брат Мі ха іл Ка цар узяў 

фраг мент ар на мен ту пры рас пра-

цоў цы Дзяр жаў на га сця га. Ары гі-

нал та го руш ні ка не за ха ваў ся. По-

бач у віт ры не зна хо дзіц ца ка рун ка-

вы аб рус і тка ны па ла вік Мат ро ны 

Сяр ге еў ны — яго, як і ін шыя аса біс-

тыя рэ чы — пен сій нае па свед чан-

не, ста рыя ся мей ныя фо та здым кі, 

пе ра піс ку з дзець мі, — пе рад алі 

ў му зей дач ка Зі на і да Па шке віч і 

ўнуч ка Дзі на Ка цар.

Су пра цоў ні кі му зея ўдак лад ня-

юць: па коль кі ары гі наль ны руш-

нік не за ха ваў ся, да гэ туль ідуць 

спрэч кі, быў ма лю нак на ім вы-

шы ты аль бо вы тка ны на крос нах. 

До сыць доў га рас шыф роў ва лі 

і сім во лі ку ар на мен ту, якім май -

стры ца аздо бі ла руш нік яшчэ 

ў 1917 го дзе. У агуль ных ры-

сах бы ло зра зу ме ла, што 

гэ тыя сім ва лы, якія час та 

су стра ка юц ца ў вы шыў ках 

бе ла рус кіх ся ля нак, аба-

зна ча юць жыц цё, роск віт, 

ба га ты ўра джай і ўрад лі-

васць. По тым вы лу чы лі 

асоб ныя фраг мен ты: так, 

цэнт раль ны ромб, ад яко-

га ады хо дзяць за гну тыя лі-

ніі, ні бы та ро гі, аба зна чае 

ўлас на ўзы хо дзя чае сон ца; 

фі гу ры спра ва і зле ва ад 

яго — сім вал даб ра бы ту і 

ба гац ця, а кры жа па доб ныя 

пе ра пле це ныя лі ніі з ча-

тыр ма кроп ка мі ва кол сім-

ва лі зу юць за се я нае по ле; 

ром бы, злу ча ныя па ра мі, — 

сім вал пра ця гу жыц ця.

По бач у экс па зі цыі — 

пісь мо вы стол, кні гі і аса-

біс тыя рэ чы Мі ха і ла Ка-

ца ра, а так са ма по яс з

яго ка лек цыі ўзо раў бе-

ла рус ка га ткац тва, са бра най 

пад час эт на гра фіч ных па ез дак. 

Ад нак знач ная част ка ся мей ных 

рэ лік вій і да ку мен таў у му зей так 

і не тра пі ла, і не та му, што сва я кі 

май стры цы бы лі су праць. Прос та 

мно гія рэ чы за хоў ва лі ся ў Мі ха і ла 

Ка ца ра на да чы пад Мінск ам — 

і зга рэ лі ў 1995 го дзе пад час па-

жа ру, у якім тра гіч на за гі нуў і сам 

ву чо ны.

А па між ін фар ма цый ны мі стэн-

да мі пры ту лі лі ся не каль кі ма люн-

каў, вы ка на ных у да во лі на іў ным, 

амаль дзі ця чым сты лі, і ў той жа 

час ня ўлоў на бліз кіх да фальк лор-

ных ма ты ваў — та кія ўзо ры на гад-

ва юць, на прык лад, лішт вы вяс ко-

вых хат. Гэ та жы ва піс ныя ра бо ты 

дач кі Мат ро ны Мар ке віч, Зі на-

і ды Аляк се еў ны, якая ў свае 90 

«з хвос ці кам» пра цяг вае та кім чы-

нам твор чую лі нію ма ці. На огул, 

сва я кі ад ной з са мых вя до мых бе-

ла рус кіх вы шы валь шчыц ста ра-

юц ца час цей пры яз джаць у Сян но, 

у гэ ты ж пункт на кар це ту рыс тыч-

ныя марш ру ты пры вод зяць што год 

мност ва бе ла ру саў і за меж ні каў. 

А на цэнт раль най пло шчы го ра-

да пяць гадоў та му ў го нар Мат-

ро ны Мар ке віч з'я віў ся па мят ны 

знак «Род ны край», аў та ра мі яко-

га ста лі ві цеб скі скульп тар Іван 

Ка зак і лі цей шчык Ігар Шос так. 

На сён ня гэ та адзі ны ў Бе ла ру-

сі пом нік, пры све ча ны дзяр жаў-

най сім во лі цы, і ме на ві та тут 

пра хо дзяць ура чыс тас ці да Дня 

Пе ра мо гі і Дня Не за леж нас ці, 

ад бы ва юц ца зна ка выя для го-

ра да і ра ё на ме ра пры ем ствы. 

І, маг чы ма, гэ та ад на з най леп-

шых і са мых дзейс ных фор маў 

уша на ван ня па мя ці і ўро каў па-

тры я тыз му для тых, ка му жыць у 

Бе ла ру сі заўт раш няй.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Зем ля кіЗем ля кі

СОН ЦА ДЛЯ РА ДЗІ МЫ
...У 1951 го дзе за гад чык сек цыі эт на гра фіі і фальк ло ру Ака дэ-

міі на вук БССР Мі ха іл Ка цар увай шоў у гру пу, якая па за га дзе 

ўра да рас пра цоў ва ла но вы ўзор сця га БССР — з на цы я наль ным 

ка ла ры там, што ад ра зу б ад роз ні ваў сцяг ад ін шых рэс пуб лік. 

Ву чо ны, эт ног раф і мас тацт ва знаў ца шмат па да рож ні чаў па Бе-

ла ру сі і ў пры ват нас ці па род най Ві цеб шчы не, вы ву чаў фальк-

лор, на род ныя строі, па ясы, руш ні кі. Фраг мент уз ору з руш ні ка 

яго род най сяст ры Мат ро ны Мар ке віч да след чык ад шу каў у 

да ва ен ных ар хі вах «Бел прам са ве ту» і ў су пра цы з мас та ком 

Мі ха і лам Гу се вым рас пра ца ваў на яго асно ве ар на мен таль ную 

стуж ку для бе ла рус ка га сця га. Пра ект ацэнь ва ла цэ лая ка мі сія, 

вы бі ра ю чы з мност ва ва ры ян таў, — і за цвер дзі ла ме на ві та гэ ты, 

які сва ім жыц це сцвяр джаль ным змес там як най лепш па са ваў 

ідэі бу даў ніц тва ма ла дой са вец кай рэс пуб лі кі. А ў 1995 го дзе, 

ка лі ўжо не за леж ная Бе ла русь вы бі ра ла свой дзяр жаў ны сім вал, 

са вец кую сім во лі ку са сцяга пры бра лі, а вось ад мет ную чыр во-

на-бе лую ар на мен таль ную па ла су па кі ну лі.
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