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Не звы чай ны ру кат вор ны 

па да ру нак зем ля кам 

у го нар свят ка ван ня 

75-год дзя Пе ра мо гі 

ў Вя лі кай Ай чын най вай не 

рых ту юць у Гро дзен скім 

аб лас ным ме та дыч ным 

цэнт ры на род най твор час ці. 

Тут у ад мыс ло вай 

ла ба ра то рыі ткац тва 

ро бяць экс клю зіў ны 

га бе лен з вы явай... са мой 

ма ці Бе ла ру сі.

Аў тар эс кі за сім ва ліч на га га бе-

ле на — кан ды дат мас тацт ва знаў-

ства, пра фе сар ка фед ры гіс то рыі 

і тэ о рыі мас тац тваў Бе ла рус кай 

дзяр жаў най ака дэ міі мас тац тваў 

Яў ген Шу ней ка. Ме на ві та ён су-

мяс ціў у ад ной кар ці не і за ма-

лёў кі з мі ну ла га, і ад веч ныя сім-

ва лы, і эле мен ты тра ды цый на га 

ар на мен ту, і су час ныя края ві ды. 

У цэнт ры кам па зі цыі, аб рам ле-

най тра ды цый ным ар на мен там, 

мас так змяс ціў воб раз ма ці Бе-

ла ру сі, у ніж няй част цы га бе ле-

на бу дуць зна хо дзіц ца за ма лёў кі 

ваен ных га доў, у ся рэ дзі не — буд ні 

га ра джан і сель скіх жы ха роў, на-

версе — пазна валь ныя па на ра мы 

бе ла рус кіх га ра доў. Над ства-

рэн нем шмат ко лер на га па лат на 

па ме рам 1,5 на 2 мет ры пра цуе 

род ная сяст ра Яў ге на Фе лік са ві ча, 

ме та дыст аб лас но га ме та дыч на га 

цэнт ра на род най твор час ці, май-

стар га бе ле наў Але на Шу ней ка. 

Лю боў да на род най твор час ці ў іх 

ся мей ная — пе рай шла ў спад чы ну 

ад баць кі, вя до ма га гро дзен ска га 

мас та ка-тэкс тыль шчы ка і да след-

чы ка Фе лік са Шу ней кі.

Ужо на пра ця гу амаль 40 га доў 

Але на Шу ней ка пра цяг вае баць-

ка ву спра ву: на тхнё на пра цуе за 

ўні каль ным стан ком — вер ты каль-

ны мі крос на мі, якія не ма юць ана-

ла гаў у кра і не. Ды і са ма тэх ні ка 

ткац ка га ра мяст ва, якой ва ло дае 

гро дзен ская май стры ха, адзі ная 

ў сва ім ро дзе, бо пра цяг вае тра-

ды цыі так зва на га па двой на га і 

пе ра бор на га ад на ба ко ва га ткац-

тва («за кла дан ня»). Гэ ты эле-

мент не ма тэ ры яль най куль тур най 

спад чы ны Гро дзен шчы ны, да рэ чы, 

во сем га доў та му па поў ніў Дзяр-

жаў ны спіс гіс то ры ка-куль тур ных 

каш тоў нас цяў Бе ла ру сі. У твор чай 

скар бон цы тка чы хі — шэ раг ары гі-

наль ных сю жэт на-тэ ма тыч ных га-

бе ле на вых кам па зі цый з вы ява мі 

пом ні каў ар хі тэк ту ры, рэ лі гій нымі, 

гіс та рыч ны мі сю жэ та мі, у якіх тра-

ды цый ныя ўзо ры ў пра мым і пе-

ра нос ным сэн се пе ра пле це ныя з 

улас ным аў тар скім сты лем.

Але не Шу ней ка да па ма гае ў 

рэа лі за цыі но вай за ду мы ка ле га 

і пе ра ем ні ца ткац ка га ра мяст ва 

Юлія Ба ра дзі на — ма ла ды ме та-

дыст пры зна ец ца, што за га дзя 

прад чу вае ра дасць і за хап лен не 

ад кан чат ко ва га вы ні ку пра цы 

«ў ча ты ры ру кі».

«Без умоў на, гэ та вя лі кі і скла да-

ны твор чы пра цэс, пра ца не адна-

го дня і на ват не ад на го ме сяца, — 

рас ка за ла «Звяз дзе» за гад чык 

ад дзе ла тра ды цый най куль-

туры Гро дзен ска га аб лас но га 

ме та дыч на га цэнт ра на род най 

твор час ці Воль га ШЛА ВЯ НЕЦ. — 

Калі б над ім пра ца ваў толь кі адзін 

май стар, пра ект доў жыў ся б ка ля 

го да, але па коль кі пра ца ідзе ў ча-

ты ры ру кі, спа дзя ём ся, што вы нік 

змо жам прад ста віць жы ха рам і 

гас цям Грод на ка лі не ў маі, да Дня 

Пе ра мо гі, то на пя рэ дад ні Дня Не-

за леж нас ці 3 лі пе ня. Па куль яшчэ 

пра пра цоў ва ец ца пы тан не, дзе бу-

дзе вы стаў ле ны га бе лен — маг-

чы ма, у нас у цэнт ры, а маг чы ма, 

ён бу дзе пе ра да дзе ны ў па да ру нак 

ад на му з му зе яў».

Твор чая гру па ўжо пра ду ма ла 

дэ та лі аб' ём най ра бо ты, па да бра-

ла па трэб ныя ко ле ры і лі та раль-

на дня мі за кла ла пер шую ніт ку ў 

ста нок. Але бу ду чая «тка ная аква-

рэль» па куль без на зоў ная, та му 

аб ве шча ны кон курс на леп шую 

наз ву га бе ле на. Пра па но вы пры ма-

юц ца да 9 са ка ві ка на элект рон ную 

паш то вую скры ню оnmсnt@tut.bу 

з па зна кай «га бе лен» і ў са цы яль-

ных сет ках. А са чыць за па кро-

ка вым ства рэн нем ру кат вор на га 

цу ду мож на на афі цый ным сай це 

цэнт ра httр://grоmс.bу і ў са цы яль-

ных сет ках httрs://vk.соm/mеtоd.

сеntr.grоdnо, httрs://www.іnstаgrаm.

соm/grоdnо_оmсnt.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та Гро дзен ска га АМЦНТ.

На цы я наль ны ге рой Аме ры кі і Поль шчы, 

га на ро вы гра ма дзя нін Фран цыі... «Кас цюш-

ка — гэ та най шчы рэй шы сын сва бо ды, яко-

га я ба чыў, і пры гэ тым той сва бо ды, якая 

ўклю чае ўсіх, а не толь кі куч ку вы бра ных 

або ба га тых», — пі саў пра яго зма гар за 

не за леж насць Аме ры кі То мас Джэ фер сан. 

Су час ні кі на зы ва лі Та дэ ву ша Кас цюш ку 

«сяб рам пры гне ча ных, во ра гам пры гня-

таль ні каў».

Жыц цё Та дэ ву ша Кас цюш кі як раз і свед-

чыць пра яго ба раць бу з гіс та рыч най і са-

цы яль най не спра вяд лі вас цю. Ён па хо дзіў 

са збяд не ла га шля хец ка га ро ду Кас цю шак, 

вя до ма га на Бе рас цей шчы не з ХVІ ста год-

дзя. Па вод ле та га час най тра ды цыі лі чыў 

ся бе літ ві нам, чым і га на рыў ся.

З дзя цін ства Та дэ вуш пра яў ляў упар ты 

і на стой лі вы ха рак тар. Ужо ў га ды ву чо бы 

ў Вар шаў скай ры цар скай шко ле (ка дэц-

кім кор пу се) ён пры ву чыў ся да ас ке тыз му 

і пра явіў на стой лі васць у ву чо бе. Лю бі мым 

дэ ві зам юна ка быў вы раз: «У чым мо жам 

пра явіць най вя лік шую сі лу? Пе ра ма гаць 

са мо га ся бе». А яго лю бі мым ге ро ем стаў 

ан тыч ны ге рой Ты ма ле он, які ўста ля ваў у 

Сі ра ку зах дэ ма кра тыч ны лад. Свае ве ды 

Та дэ вуш па мна жаў у Фран цыі, пра хо дзіў 

кур сы ін жы нер ных на вук. Але на ра дзі ме 

Та дэ вуш не знай шоў са бе мес ца ў вой ску, 

а ня шчас нае ка хан не да Люд ві кі Са сноў скай 

на ра дзі ла ў яго сэр цы гор кае рас ча ра ван не. 

Ня знат нае па хо джан не Кас цюш кі па ста ві ла 

крыж на яго ва ен най кар' е ры і аса біс тым 

шчас ці. І ў 1776 го дзе Кас цюш ка без ні вод-

на га рэ ка мен да цый на га ліс та вы пра віў ся ў 

та га час ную ста лі цу Злу ча ных Шта таў Аме-

ры кі — Фі ла дэль фію.

На су стрэ чы з Джор джам Ва шынг то-

нам ён пра ма за явіў: «Ха чу зма гац ца за 

не за леж насць аме ры кан цаў». Сем га доў 

Та дэ вуш Кас цюш ка на па са дзе га лоў на га 

ін жы не ра слу жыў у аме ры кан скай ар міі Поў-

на чы, пад яго кі раў ніц твам бы ла па бу да ва на 

аба рон чая сіс тэ ма Фі ла дэль фіі. Але сла ву 

яму пры нес ла пе ра мо га над анг лій скім вой-

скам ка ля га рад ка Са ра со та ў 1777 го дзе. 

Уме ла ўзве дзе ныя Кас цюш кам ума ца ван ні 

да зво лі лі аме ры кан цам акру жыць і пры-

му сіць анг лі чан да ка пі ту ля цыі. Гэ та бы ла 

пер шая пе ра мо га аме ры кан цаў у вай не за 

не за леж насць, што па спры я ла між на род-

на му пры знан ню ма ла дой дзяр жа вы з бо ку 

Фран цыі.

У 1781 го дзе пад кі раў ніц твам Кас цюш-

кі вя ла ся аб ло га крэ пас ці Най ці Сікс. З яе 

ка пі ту ля цы яй пе ра ва га ў вай не пе рай шла 

да аме ры кан цаў. Ад зна ча ю чы ўклад Кас-

цюш кі ў пе ра мо гу ў вай не за не за леж насць, 

Кан грэс на даў яму аме ры кан скае гра ма-

дзян ства, зван не бры гад на га ге не ра ла 

і па жыц цё вую пен сію. А са мую да ра гую 

ўзна га ро ду — ор дэн Цын цы на та — Та дэ-

вуш пры свя ціў ма ці і па ве сіў пе рад аб ра зом, 

пе рад якім яна ма лі ла ся ва ўні яц кай царк ве 

ў Даў га ліс ках.

Кас цюш ка вяр нуў ся на ра дзі му ў 1784 

го дзе, па ся ліў ся ў ма ёнт ку Сях но ві чы. Ка-

лі па ча ла ся вай на су праць па дзе лу Рэ чы 

Па спа лі тай, ні хто з ва ен ных кі раў ні коў не 

пра явіў ні муж нас ці, ні ўмель ства, апроч 

Кас цюш кі. У біт ве ка ля вёс кі Ду бен ка на 

Ва лы ні 18 лі пе ня 1792 го да яго шасціты сяч-

ная бры га да ге ра іч на бі ла ся з 20-ты сяч ным 

вой скам ге не ра ла Ка хоў ска га. Імя Та дэ ву ша 

Кас цюш кі сла вай пра гу ча ла па ўсёй Рэ чы 

Па спа лі тай.

Па ра жэн не ў вай не пры гня таль на па дзей-

ні ча ла на Кас цюш ку, ён па даў у ад стаў ку і 

эміг ра ваў у Лейп цыг. Ад нак, ка лі рых та ва-

ла ся паў стан не су праць ін ша зем на га па на-

ван ня, дык пра ва ды ром ба чы лі толь кі Кас-

цюш ку. Ён зга дзіў ся ўзна ча ліць паў стан не, 

па пя рэ дзіў шы: «Толь кі за шлях ту ва я ваць 

не бу ду. Жа даю сва бо ды для ўся го на ро да 

і толь кі для яго га то вы ах вя ра ваць жыц цё». 

Су праць «сва бо ды для ўся го на ро да» вы сту-

пі ла Най вы шэй шая на цы я наль ная ра да на 

ча ле з маг нац кай алі гар хі яй. Кас цюш ка стаў 

за клад ні кам гэ та га за ган на га ста но ві шча. 

Ён толь кі змог у сва ім Па ла нец кім уні вер са-

ле аб вяс ціць ся ля нам аса біс тую воль насць. 

Па сут нас ці, ся ля не не пад тры ма лі паў стан-

не, а без на род най сі лы яно бы ло асу джа-

на на па ра жэн не. Тым не менш Кас цюш ка 

ўме ла кі ра ваў аба ро най Вар ша вы, ад біў шы 

ад яе рус кія і прус кія пал кі. У ра шу чай біт ве 

10 каст рыч ні ка 1794 го да пад Ма ця ё ві ца мі 

сяміты сяч нае паў станц кае вой ска па цяр-

пе ла па ра жэн не ад 14-ты сяч на га вой ска 

ге не ра ла Фер зе на. У па лон тра піў і па ра-

не ны Кас цюш ка. Яго пад вар тай ад пра ві лі 

ў Пе цяр бург. «Па ра не ны ў га ла ву, зня сі-

ле ны, ён вы тры маў ка зе ма ты Пет ра па лаў-

скай крэ пас ці. Ад нак пла ны на Кас цюш ку ў 

па лі тыч най гуль ні су праць Аў стрыі і Пру сіі 

вы ма га лі за ха ваць яму жыц цё, аб лег чыць 

ня во лю. Вы зва ліў Кас цюш ку ў 1796 го дзе 

ім пе ра тар Па вел І. Кас цюш ка не пры няў ра-

сій ска га гра ма дзян ства і па да рун ка ў ты ся чу 

ся лян скіх душ, а вы ехаў у Аме ры ку, якую ён 

лі чыў сва ёй дру гой ай чы най.

Но выя над зеі Кас цюш ка звяз ваў з рэ ва-

лю цый най Фран цы яй. Ме на ві та паў стан не 

пад яго кі раў ніц твам вы ра та ва ла Фран цыю 

ад вай ны з Аў стры яй і Пру сі яй. Кас цюш-

ка га то вы быў уз на ча ліць поль скія ле гі ё ны 

ў фран цуз скай ар міі пры ўмо ве іх пры ся-

зе «у ня на віс ці да ка ра лёў і арыс та кра тыі, 

вер нас ці прын цы пам сва бо ды і роў на сці». 

Усё ста ла ся не так. Рэ ва лю цыя на ра дзі ла 

ўзур па та ра На па ле о на, які ха цеў вы ка рыс-

таць імя Кас цюш кі ў сва іх за ва ёў ніц кіх ін та-

рэ сах. Кас цюш ка ад мо віў ся слу жыць яму, 

як і лі бе раль на му ім пе ра та ру Аляк санд ру 

І, які ў 1814 го дзе дэк ла ра ваў ад на віць Рэч 

Па спа лі тую. Кас цюш ка на пі саў ім пе ра та ру: 

«На ра дзіў ся я літ ві нам, най яс ней шы па не, 

і ня шмат га доў жыц ця мне за ста ец ца, а за-

ве са яшчэ па кры вае бу ду чы лёс ма ёй род-

най зям лі і шмат лі кіх яе ўскра ін»...

Уша ноў ва ю чы па мяць Кас цюш кі, прэ-

зі дэнт Аме ры кі Уіль ям Га ры сан ска заў у 

Кан грэ се: «Сла ва яго бу дзе жыць да туль, 

па куль бу дзе па на ваць над све там воль-

насць; па куль на ал тар воль нас ці яе аба рон-

цы бу дуць клас ці ў ах вя ру сваё жыц цё, імя 

Кас цюш кі бу дзе жыць ся род нас».

Ві таўт ЧА РОП КА.

Та дэ вуш Кас цюш ка (1746—1817)

Жы вая тра ды цыяЖы вая тра ды цыя

ЗВЯ ЗА НЫЯ АД НОЙ МУ ЗАЙ

Бу ду чая «тка ная аква рэль» 
па куль без на зоў ная, 
та му аб ве шча ны кон курс 
на леп шую наз ву га бе ле на. 
Пра па но вы пры ма юц ца 
да 9 са ка ві ка на элект рон ную 
паш то вую скры ню 
оnmсnt@tut.bу 
з па зна кай «га бе лен» 
і ў са цы яль ных сет ках.


