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Уступ

Сваёй святасцю айцец Мельхіор Фардон узгадаваў у сабе ўсе
найшляхетнейшыя імкненні, якія краналі душы. У яго сэрцы
іскрылася прастата свя тара з крэса ў, далікатнасць, настойлівасць у
працы. Ён быў лагодны, рухавы, поўны самаахвярнасці, глыбокай
веры.
«Дай, Божа, да гераічных цнот, да працы, якую выконваў у
вінаградніку Пана, каб змог некалі ўзняцца на Алтар яшчэ раз, хоць
шалёная бура выварочвае ўсё, нагадаць пра Хрыстовую праўду, што
толькі ў ахвяры, у самаахвярнасці, хрысціянскай мужнасці лек на ўсе
раны, ратунак ад часоў, набрынялых няшчасцямі», - так пісаў айцец
Анзэльм Кубіт («А. Мельхіор Фардон», с. 1-2).
2 сакавіка 1927 года вуліцамі Гродна рухалася дзіўнае
пахавальнае шэсце. Увесь горад выйшаў на вуліцу. Сярод
шматтысячнага натоўпу ехаў пажарны воз, накрыты жалобным
сукном, вакол яго ішла ганаровая варта ў мундзірах пажарнікаў, у
складзе якой былі католікі, праваслаўныя, габрэі. Неслі мноства
вянкоў, а найпрыгажэйшы вянок быў ад габрэйскай гміны. Шмат хто
з удзельнікаў пахавання плакаў, а габрэйскія маці, падымаючы сваіх
дзяцей, з плачам казалі: «Паглядзі - гэта святы чалавек памёр, гэта
наш айцец Фардон, ён не пагарджаў нікім, а дапамагаў кожнаму».
Ксёндз Гіпаліт Баярунец, пахавальны казнадзей, быў заглушаны
ўсеагульным плачам, таму не змог сказаць доўгую пахавальную
прамову, але сказаў так: «Сабраліся мы скласці пашану айцу
Мельхіору Фардону, які любіў усіх, да ўсіх людзей ставіўся сардэчна,
кожнаму дапамагаў, але пра сябе забываў, і забыў пра сябе зусім».
Праз няпоўны год пасля смерці айца Фардона дапаможны
біскуп
Віленскай
дыяцэзіі кс. Казімір Міхалкевіч напісаў
знамянальныя словы: «Не сумняваюся сведчыць гэтым лістом, што
вялебны айцец Мельхіор Фардон да канца жыцця знаходзіўся ў
святасці. Ва ўсім Гродзенскім павеце, у большай частцы Віленскай
архідыяцэзіі, дзе ведалі яго, вернікі розных саслоўяў упэўнены, што
яго асоба заяснела выключнай святасцю, якая грунтуецца на
непарушнай веры і надзеі, на гарачай любові да Бога і бліжняга, што
праяўлялася знешне ў сапраўднай пабожнасці, руплівасці пра душы
людзей і неймаверным самаадрачэнні. Будучы Апостальскім
Адміністратарам, я на працягу дзесяці гадоў меў магчымасць
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Ксёндз Юзаф Фардон (да 1900 г.)
назіраць, як ён тлумачыў Божую праўду недасведчаным і дзецям, як
далучаў грэшнікаў да Бога - ці калі абвяшчаў з амбоны Божае Слова,
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ці калі цярпліва спавядаў, - ужываў ён усе сродкі, каб давесці людзей
да збаўлення.
Сапраўды быў пабожным пробашчам, які хваляваўся пра
адкупленне душаў Хрыстовай Крывёю, а пасля быў сапраўды святым
законнікам. Не бачыў яго ў апошнія гады яго жыцця, але са слоў
паважаных святароў ведаю, што як у святасці ён жыў, так у святасці
і паміраў».
Мэта гэтага праекта - наблізіць да нас такую багатую постаць
Слугі Божага айца Мельхіора Фардона. Пішучы пра яго, я карыстаўся
ў асноўным паказаннямі сведкаў, якія забяспечваліся подпісам і
прысягай ці адным подпісам. Карыстаўся рукапісам айца Анзэльма
Кубіта, які быў асабіста знаёмы з Слугой Божым і збіраўся напісаць
пра яго кнігу. З невядомай прычыны кніга засталася ў рукапісе.
Распрацоўкамі, якія дадаю да бібліяграфіі, я не карыстаўся.
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I. Каляіны жыцця
1. Дзяцінства і юнацтва
У Гродне 5 жніўня 1862 года ў збяднелай шляхецкай каталіцкай
сям'і Фардонаў Якуба і Феліцыі (у дзявоцтве Луковіч1) нарадзіўся
хлопчык. Бацьку ў той час было 54 гады, маці - 34. Ахрышчаны ў
касцёле святога Францішка Ксаверыя 26 жніўня таго ж года, атрымаў
імёны Юзаф Якуб. Хрышчонымі бацькамі былі Юзаф Контрым і
Казімера Гілянзоні2.
Прадзед хлопчыка называўся Войцех. Дзед Марцін меў чацвёра
дзяцей: Якуба, Юльяна, Караля і Мар'яггу3. Бацька - Якуб Фардон,
нарадзіўся 23 ліпеня 1808 года4, скончыў Гродзенскую павятовую
школу і вучыўся дзевяць гадоў у гродзенскага архітэктара. З 1829
года працаваў капіравальшчыкам у Беластоцкай абласной управе. З
1831 года быў памочнікам гродзенскага губернскага архітэктара. У
1832 годзе пабудаваў плаваючы мост і паром на Нёмане ў Гродне. З
1833 года быў памочнікам архітэктара Беластоцкай вобласці. Між
іншым, падрыхтаваў план разбураных кляштараў Беласточчыны. З
1836 года - зноў памочнік гродзенскага губернскага архітэктара5.
Калі нарадзіўся Юзаф, бацька быў ужо асэсарам-саветнікам па
будаўніцтве пры Гродзенскім магістраце 6. Пазней стаў архітэктарам
касцёлаў у Сухаволі7 (Беластоцкай), у Гожы8 (каля Гродна), праектаваў
жылыя дамы. Сям'я ўтрымлівалася з яго заробкаў. Маці займалася
домам і выхаваннем адзінага сына.
Якуб Фардон быў двойчы жанаты да шлюбу з Феліцыяй Луковіч.
Двойчы аўдавеў. Ад другога шлюбу была дачка Аляксандра9. 27
лістапада
1858 года
бацька
і дачка
прынялі расейскае
грамадзянства10.
Есць пэўныя разыходжанні ў дакументах сужэнства Якуба
Фардона і Феліцыі Луковіч. Пісьмовы акт шлюбу быў аформлены праз
тры гады пасля нараджэння сына Юзафа Якуба. Вось гэты акт:
«Перадшлюбны пратакол. Гродна, 15.05.1865 г.
Якуб, сын Марціна Фардона,
Феліцыя, дачка Антона і Юзэфы Луковіч,
60 гадоў і 34 гады. Католікі, шляхта»11.
Але ў метрыцы хросту зроблены запіс, што бацькі ўжо мелі
касцельны шлюб.
Дзяцінства і юнацтва Юзафа Якуба праходзіла на вачах бацькоў
у Гродне, дзе ўпершыню прыступіў да першай св. Камуніі і прыняў
бежмаванне. Наведваў святую Імшу ў бернардынскім касцёле
Узвышэння Святога Крыжа (касацыя кляштара бернардынаў у Гродне
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адбылася ў 1853 годзе). Служыў міністрантам пры кс. Завусцінскім.
Аднойчы прызнаўся ксяндзу, што хацеў бы «мець шчасце паступіць у
духоўную семінарыю ў Вільні і быць ксяндзом» 12.
Сям'я Фардонаў сябравала з францішканінам з Гродна айцом
Юліюшам Вайткевічам. Пані Феліцыя з сынам Юзафам наведвалі яго
за Нёманам 13.
У родным горадзе Юзаф скончыў гімназію па вуліцы
Дамініканскай (цяпер Савецкай) і, паводле сведчання Дамініка
Тарасевіча, Юзаф Фардон здаў адзін экзамен, так званы аптэкарскі,
за 4 гады гімназіі. Гэта дазваляла яму паступіць у Віленскую
дыяцэзіяльную семінарыю 14. Не высветлена да канца, ці скончыў а.
Фардон фельчарскую школу - былі заўважаны ў яго лекарскія
здольнасці, таму лічылася, што яму варта было б атрымаць адукацыю
ў гэтым накірунку. Аднак у спіску навучэнцаў Гродзенскай
фельчарскай школы няма яго прозвішча15. Калі быў пробашчам у
парафіі Усіх Святых у Вільні, з вернікамі адбываў пілігрымку ў Трокі
да Божай Маці і ў часе пілігрымкі сам перавязваў сцёртыя ногі
пілігрымаў і лячыў розныя недамаганні.
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2. Ксёндз Юзаф Ф ардон -святар Віленскай дыяцэзіі
Ідучы на голас паклікання, Юзаф Фардон летам 1883 г. паступіў
у Віленскую духоўную семінарыю. Будынак яе знаходзіўся ў былым
кляштары кармелітаў чаравічкавых пры касцёле св. Юрыя. Рэктар кс.
Канстанцін Маеўскі клапаціўся і пра дух малітвы і пра знешні выгляд
клерыкаў. Клерыкі лічылі Юзафа чалавекам сталым, адухоўленым,
нельга было заўважыць у яго паводзінах нічога адмоўнага. Адзін
клерык пра яго сказаў так: «У духоўнай семінарыі Юзаф вызначаўся
асаблівай працавітасцю, вельмі часта ўставаў на досвітку, а
чацвёртай гадзіне, каб рыхтавацца да заняткаў. Любіў адзіноту і
роздум». Дома на канікулах найболей часу праводзіў у касцёле, з
пакорай, пабожнасцю прыслужваў на святой Імшы16. Прымаў
святарства як Божы дар, ішоў да яго з першых хвілінаў жыцця ў
семінарыі свядома праз малітву, дабрыню і працу над сабой. Да
іншых быў уважлівым і паслухмяным.
У ліпені 1887 года клерык Юзаф са сваім курсам направіўся ў
Коўна, там быў падрыхтаваны, прыняў усе ступені святарскіх
пасвячэнняў.
18 ліпеня атрымаў танзуру і ніжэйшыя пасвячэнні ў прыватнай
капліцы біскупа Бараноўскага, суфрагана жмудзкага. 19 ліпеня ў
катэдры біскуп Мечыслаў Палюлён удзяліў яму субдыяканат, а 24
ліпеня ў семінарыйным касцёле адбыліся рэкалекцыі дыяканаў перад
святарскімі пасвячэннямі. У дзень Маці Божай Анёльскай 2 жніўня
1887 года ў касцёле св. Язафата17 прыняў пасвячэнне ў святары праз
накладванне рук біскупам Бараноўскім.
Прыміцыйную св. Імшу правёў у Гродне ў парафіяльным
касцёле св. Францішка Ксаверыя18. Пасля кароткага адпачынку
неапрэзбітэр атрымаў назначэнне ў в. Струбніцу ў 70 км ад Гродна19.
Легенда пра Струбніцу ў каментары20.
Касцёл Найсвяцейшай Тройцы ў Струбніцы знаходзіцца на
паўднёвым ускрайку вёскі. Ён драўляны, мае адну невысокую вежу і
прыгожую васьмігранную сакрыстыю. Пабудаваны ў 1740 годзе
Ежыем дэ Сенна Сяменскім і кс. Францішкам Абрамовічам.
Калі ксёндз Фардон прымаў парафію, яна была адна з
нешматлюдных у Віленскай дыяцэзіі. У 1889 годзе налічвала 1761
парафіянаў. Палі там былі пясчаныя, зрэдку гліністыя і балоцістыя. У
парафію ўваходзілі 13 вёсак, 7 фальваркаў і тры маёнткі. На яе
тэрыторыі знаходзілася капліца ў вёсцы Масевічы і праваслаўная (раней уніяцкая) царква ў вёсцы Бялавічы. Струбніцкі касцёл
рэстаўраваўся ў 1841 годзе пры кс. Гжымале з дапамогай уладальніка
Струбніцы Адама Біспінга. У 1890 годзе кс. Фардон нядоўга быў
адміністратарам парафіі Рось21.
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Малады пробашч сам клапаціўся пра выгляд касцёла,
абсталёўваў, прыбіраў алтары. Стараўся , каб у святыні была чысціня і
парадак.
У 1888 годзе памёр яго бацька. Пахавалі ў Гродне на гарадскіх
могілках, якія называюцца фарнымі або бернардынскімі22. Маці пасля
смерці мужа перабралася ў Струбніцу да сына і занялася там хатняй
гаспадаркай.
Парафія Найсвяцейшай Тройцы ў Струбніцы была не толькі
ўбогай, але і занядбанай у рэлігійным сэнсе. Кс. Фардон з юнацкім
запалам заняўся катэхізацыяй верных; прапаведваў Божае Слова і
ўласным прыкладам заахвочваў верных да жыцця па Божых
запаведзях, да пабожнасці.
Пасля 6 гадоў стараннай працы, у 1893 годзе, кс. Фардон быў
пераведзены
пробашчам
ў
Дуброву
Гродзенскую
(цяпер
Беластоцкая23). Гэтая парафія налічвала 40 вёсак і 23 паселішчы,
вернікаў было ў пяць разоў болей, чым у папярэдняй. Касцёлік
парафіяльны, які памятаў караля Зыгмунта, не змяшчаў вернікаў,
якія збіраліся на малітву24.
Кс. Юзаф быў сынам архітэктара, таму з размоваў і назіранняў
за бацькавай працай ведаў, з чаго пачынаць будаўніцтва касцёла.
Спачатку звярнуўся да Бога, затым да парафіянаў, пасля атрымаў
дазвол дзяржаўных уладаў і згоду праваслаўнага епіскапа. З Божай
дапамогай пачаў будаўніцтва новага касцёла. Сам кантраляваў ход
працы. Галоўны архітэктар інжынер Красціцкі рэгулярна прыязджаў
з Гродна назіраць, як вядзецца будаўніцтва. 13 лютага 1897 г. быў
зацверджаны канчатковы праект25. Некалькі разоў будоўля спынялася
з-за недахопу сродкаў. Нарэшце праца была завершана і можна
прымаць аб'ект. Гэта адбылося 2 красавіка 1902 года ў прысутнасці
гродзенскага губернскага інжынера Плотнікава, віленскага афіцыяла,
рымска-каталіцкага
духоўнага
кансістара
кс.
пралата
Яна
Курчэўскага, сакольскага дэкана кс. Наневіча, пробашча кс. Фардона
і Піліпа Тарасевіча, Казіміра Крагеля, Яна Драчынскага і Матэвуша
Тарасевіча26.
Радасць ад новай святыні была азмрочана чуткамі, якія
даходзілі з праваслаўнага жаночага кляштара ў Ружанастоку, што ў 3х км ад Дубровы. Ігумення таго кляштара, якая паходзіла з царскай
сям'і, дабілася згоды ад Пецярбурга на захоп аднаго з касцёлаў у
Дуброве на патрэбы праваслаўных, якіх там было мала. Ніхто не
сумняваўся, што захочуць адабраць гэты новы касцёл. Нават дата
перадачы была вызначана - 8 траўня 1902 года27.
Нягледзячы на ўсе чуткі, касцёл рыхтаваўся да ўрачыстага
асвячэння, якое адбылося 21 красавіка 1902 года. Асвячэнне
здзейсніў кс. дэкан з Саколкі Наневіч28. Адразу пасля асвячэння
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новага, стары касцёл, пабудаваны ў 1595 годзе на сродкі караля
Зыгмунта III29, ксёндз Фардон з вернікамі разабраў. Алтары і
абсталяванне са старога касцёла было перанесена ў новы. Зрабілі гэта
за адну ноч. Ранкам на месцы былой святыні было пуста. Стомленыя
вернікі вачамі, поўнымі шчасця, глядзелі на свайго пробашча і казалі:
«Цяпер то ўжо не забяруць у нас касцёл, бо маем толькі адзін». Так,
дзякуючы прадбачлівасці пробашча, быў выратаваны новы касцёл
святога Станіслава, біскупа і мучаніка.
Ксёндз Фардон не толькі пабудаваў прыгожую святыню ў
Дуброве, якую можна аглядаць і сёння, але адначасова разгарнуў
плённую дзейнасць па катэхізацыі ўсіх праз паслугу сакраманту
споведзі і св. Камуніі. Дапамагаў людзям перамагаць такія
распаўсюджаныя заганы як п'янства, рэлігійная абыякавасць,
распуста. Акружыў душпастарскаю апекай уніятаў. Утварыў Трэці
Закон св. Францішка. Падпольна утварыў Брацтва Цвярозасці і
Таварыства Служкаў Марыі, якія імкнуцца паглыбляць духоўнае
жыццё і займацца катэхізацыяй вернікаў30. Брацтва Цвярозасці было
падзелена на дзве групы. Да першай адносіліся ўсе тыя, хто ўзяў
абавязак абсалютнага ўстрымання. Да другой групы адносіліся тыя,
хто пры нагодзе выпіваў толькі два кілішкі гарэлкі і на гэтым
спыняўся.
Пад уплывам ксяндза знаходзілася шмат людзей і, безумоўна,
уся Дуброва. Дзякуючы яго руплівай працы над душамі ў Дуброўскай
парафіі было шмат (каля 100) святарскіх і законных пакліканняў мужчынскіх і жаночых 31. Яго душпастырская стараннасць выклікала
да яго асобы варожасць дзяржаўных уладаў. Яны патрабавалі ад
кіраўніцтва дыяцэзіі, каб гэты святар быў пераведзены ў другое
месца.
Ксёндз Фардон быў пераведзены ў пачатку 1903 г. у
Занёманскую частку Гродна пробашчам парафіі Маці Божай
Анёльскай і тытулярным гвардзіянам францішканскага кляштару32,
які лічыўся штатным. У ім знаходзіліся законнікі са скасаваных
кляштараў Літоўскай правінцыі АА Францішканаў, а таксама
ксяндзы, асуджаныя царскай уладай на зняволенне за вывучэнне
польскай мовы, за ўдзяленне святога сакрамэнту ўніятам, за
правядзенне працэсіі вакол касцёла, за нечытанне на св. Імшы ўрадавых аб'яваў і малітваў за манарха на расейскай мове, за
непрызнанне трэбніка (збору малітваў на расейскай мове) і за іншыя
падобныя парушэнні33. Кляштар як вязніца функцыянаваў да 1919 г.
У тым годзе ў ім знаходзілася трое «ссыльных» ксяндзоў. Былі яны пад
апекай францішканаў, асабліва апекаваўся імі а. Фардон 34.
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Парафія Маці Божай Анёльскай у Гродне была раскіданай
тэрытарыялыіа. Да яе належала прадмесце Гродна і 18 вёсак,
некаторыя на адлегласці 20 км.
У Гродна францішканаў прывёў стараста Яўстафій Курч у 1635
г. Яны мелі тут спачатку дра ўляны касцёл і кляштар, я кі ў 1659 г. у
выніку польска-шведскай вайны быў знішчаны. Новы касцёл
пабудавалі ў стылі барока35.
На гэтай душпастырскай дзялянцы ў кс. Фардона даспявала
жаданне, каб далейшыя гады святарства рэалізаваць, ідучы па слядах
Бедачыны з Асізі. Успаміналіся яму хвіліны з дзяцінства, як
прыходзілі яны з маці ў гэты кляштар, каб наведаць айца Юліюша
Вайткевіча.
У 1904 г. перажыў ён сямейнае гора, пайшла з гэтага свету яго
маці, якую моцна любіў і шанаваў. Спачыла яна каля мужа ў
сямейным склепе на бернардынскіх могілках36.
9 ліпеня 1905 г. кс. біскуп Эдвард Ропп даверыў кс. Фардону
парафію Усіх Святых у Вільні37. Раней яна належала АА Кармелітам і
была створана ў 1620 г. на сродкі Адальберта Хлюдзінскага38. У 1903
г. налічвала 17120 вернікаў і была найболынай парафіяй у Вільні і
адной з найбольшых у дыяцэзіі39.
Парафія Усіх Святых была і шматлікай, і раскіданай. Дапамагалі
кс. Фардону ў парафіяльным душпастырстве трое вікарыяў. Тым не
меней, нельга было справіцца з усімі духоўнымі патрэбамі такой
вялікай парафіі. Вырашыў кс. Юзаф гэтую парафію падзяліць і пачаў
будаваць тры касцёлы: адзін - на тэрыторыі парафіі Найсвяцейшага
Сэрца Ез уса40 ў Рудаміне 41, гэта 10 км ад Вільні, дзе быў мураваны
касцёл, пабудаваны Рыгорам і Мар'янай Масальскімі ў 1592 г., а пасля
1863 г. заменены на царкву; і ў Парудаміне (Галін), гэта 20 км ад
Вільні, і тут быў раней касцёл, але ў 1867 г. яго разабралі42.
Разважлівы пробашч бачыў усю веліч працы і ведаў свае магчымасці;
ён падзяліў абавязкі паміж вікарыямі і ўсклаў на іх адказнасць за
будаўніцтва касцёлаў.
У душпастырскай дзейнасці кс. Фардон ужо меў вопыт з
папярэдніх гадоў. Ен утварыў у парафіі Брацтва Цвярозасці, III Закон
св. Францішка і Жывы Ружанец. Кожны з трох вікарыяў атрымаў
адну з гэтых груп. Сам пробашч наглядаў за ўсімі. Царскія ўлады
прыдумвалі ўсё новыя забароны, але кс. Фардон умеў клапаціцца пра
належнае і паспяховае душпастырства ў парафіі.
У нядзелі і святы пяць разоў адбывалася св. Імша з казаннямі: у
6.00, 9.00 - для дзяцей, у 10.30 - катэхетычнае казанне для ўсіх, у
11.30 - на суме і ў 18.00 - на нешпарах. Каб паглыбіць культ
Найсвяцейшага Сакраманту, пробашч увёў штодзённую Адарацыю
Пана Езуса ў Найсвяцейшым Сакраманце пасля святой Імшы а 7
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гадзіне 43. Арганізаваў штогадовую пілігрымку ў Трокі, 28 км, да
цудоўнага абраза Маці Божай у касцёле, які памятае вялікага князя
Вітаўта. Сам удзельнічаў у пілігрымцы, а калі трэба было, асабіста
лячыў пілігрымам ногі44.
У той час, калі кс. Фардон працаваў у Вільні, паўстала справа
віленскага біскупа Эдуарда Роппа. За грамадска-хрысціянскую
дзейнасць царскія ўлады інтэрніруюць біскупа без права выканання
пастырскіх абавязкаў. Гэта было 5 кастрычніка 1907 г. Ва ўрадавай
прэсе з'явіліся абвінаваўчыя артыкулы супраць біскупа. Ксёндз
Фардон не мог спакойна глядзець на людскую крыўду і стаў на
абарону свайго ардынарыя. Ён першы са святароў наведаў біскупа
Роппа ў месцы яго інтэрнавання - у родавым маёнтку Роппаў у Нішчы
на Віцебшчыне.
Ксёндз Юзаф рашае напісаць ліст Папу Пію X, каб ён заступіўся
за пакрыўджанага біскупа перад царом Мікалаем II. Каб прадставіць
Святому Айцу дакладную сітуацыю ў Віленскай дыяцэзіі і настроі
вернікаў, пад сваім лістом збірае подпісы духавенства і вернікаў.
Сабраў подпісы ксяндзоў у 19 дэканатах з 21 існуючых у той час45. У
выніку здрады аднаго ксяндза аб гэтай справе даведалася царская
ўлада. Але ўся справа была праведзена так добра, што царская ўлада
толькі магла здагадвацца, што ў гэтым замешаны іншыя ксяндзы або
пралаты. Тым не менш былі зроблены спробы пакараць кс. Фардона. У
студзені 1908 г. віленска-ковенска-гродзенскі генерал-губернатар
выдаў распараджэнне, якім было забаронена кс. Фардону знаходзіцца
ў Вільні і выконваць абавязкі пробашча - за дзейнасць, «варожую для
грамадскага парадку» 46.
Але на месца пробашча парафіі Усіх Святых новы святар не быў
назначаны ў надзеі, што ўлады зменяць рашэнне адносна кс.
Фардона. I да 1909 г. кс. Юзаф далей выконваў абавязкі пробашча з
дапамогай сваіх вікарыяў, а жыў пры капліцы на могілках у доміку
вартаўніка ў Панарах 47, каля 7 км ад Вільні. Заадно перабудаваў тую
капліцу. Абставіў яе неабходнымі касцёльнымі рэчамі, умацаваў
званы, Стацыі Крыжовага Шляху. Праз нейкі час па просьбе Гіляра
Ленскага кс. Юзаф перабраўся ў Белую Ваку за 12 км ад Вільні і там
пачаў будаваць касцёл імя Навяртання святога Паўла. Сам працаваў
на будоўлі разам з рабочымі. У 1910 г. касцёл быў пабудаваны і пры
ім паўстала парафія48.
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3. А. М ельхіор Ф ардон -францішканін
Наступіў час рэалізацыі законнага паклікання. Пасля 23 гадоў
святарскай працы ў Віленскай дыяцэзіі кс. Юзаф вырашыў уступіць у
Закон АА Францішканаў. Пад выдуманай прычынай лячэння атрымаў
дазвол царскіх уладаў выехаць на адзін год на тэрыторыю, што была
далучана да Аўстрыі. Прыбыў у Л ьвоў у францішканскі кляштар і
папрасіў прыняць яго ў Закон 49. Меў рэкамендацыйны ліст
Адміністратара Дыяцэзіі да Айца Правінцыяла наступнага зместу:
«Вялебны Ойча! З прычыны маёй хваробы пішу коратка, прашу
Вялебнага Айца прытуліць у Вашым навіцыяце таго, хто падае Вам
гэтую картку, - паважанага кс. Юзафа Фардона як апору будучага
Вашага згуртавання ў Гродне. Цалую рукі Вялебнага Айца і спадзяюся
на Яго ласку. Пакорны слуга ў Хрысце, Ксёндз Казімір Мікалай Міхалкевіч,
Апостальскі
Протанатарыус,
Адміністратар
Віленскай
дыяцэзіі» 50.
Айцец правінцыял прыняў кс. Фардона, але прапанаваў яму
адбыць навіцыят не ў Львове, але ў Кракаве пад кіраўніцтвам
руплівага законніка праф. а. Мар'яна Сабалеўскага. 2 кастрычніка
1910 г. кс. Юзаф Фардон аблачыўся і прыняў законнае імя Мельхіор51.
Час выпрабавання ў навіцыяце а. Мельхіор выкарыстаў, каб
азнаёміцца з правіламі закону і паглыбіць сваю духоўнасць.
Прыглядаўся, як жывуць законнікі, выконваў таксама і свае абавязкі
святара згодна з тым, што яму вызначалася52. Час падганяў,
скончыўся тэрмін, які выдзелілі яму расейскія ўлады. З дазволу
Апостальскай Сталіцы гадавы навіцыят быў скарочаны для а.
Мельхіора на тры месяцы53. Капітула кляштару54 таксама згадзілася,
каб 14 ліпеня 1911 г. у капліцы Маці Божай Балеснай у Кракаве на
св. Імшы а 7 гадзіне а. Мельхіор атрымаў сваю новую законную
прафесію 55.
Вярнуўшыся ў межы расейскай імперыі, ён затрымаўся там,
адкуль выехаў у Кракаў, - у Вацы Мураванай, дзе выконваў абавязкі
прыдворнага капелана56. Неафіцыйна выконваў святарскую паслугу ў
законных згуртаваннях, якія дзейнічалі на гэтых прасторах
нелегальна: спавядаў, праводзіў рэкалекцыі57.
З 1913 г. быў накіраваны ў францішканскую парафію ў Гродне
ў якасці ксёндза вікарыя. У гэты час ён не паказваў, што з'яўляецца
францішканінам, хадзіў у сутане, толькі ў сваім пакоі апранаў
законны габіт, які прывёз з Кракава58.
А. Мельхіор шмат часу прысвячаў выслухванню споведзі, часта
запрашаўся на рэкалекцыі ў іншыя парафіі і дапамагаў людзям у
кожнай бядзе 59.
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2 жніўня 1912 г. а. Мельхіор удзельнічаў у з'ездзе выпускнікоў з
нагоды 25-годдзя святарства, які сабраўся ў Коўне 60. Захавалася
памятка з таго юбілею - гэта келіх, які атрымаў а. Фардон, з
выгравіраваным надпісам «А. Мельхіор ХХV-годдзе, 2 жніўня 1887 г.»
Гэты келіх цяпер знаходзіцца ў сакрыстыі АА Францішканаў у
Варшаве і выкарыстоўваецца ў правядзенні св. Імшы.
19 жніўня 1915 г ., калі ў Гродна ўступіла нямецкае войска,
адбылося здарэнне, пра якое варта апавесці. Нямецкія салдаты
западозрылі мясцовых пажарнікаў у шпіёнстве - нібы тыя падавалі
сігналы святлом расейскаму войску. Гэтых пажарнікаў асудзілі на
смерць праз расстрэл. Экзекуцыю хацелі выканаць перад францішканскім касцёлам, пры людскім натоўпе. З усіх людзей выступіў у
абарону асуджаных а. Фардон, сам гатовы ісці на смерць у замен
нявінна асуджаных. Ен укленчыў і стаў цалаваць рукі начальніку
экзекуцыйнага ўзводу, молячы яго, каб адмяніў загад. Пры такім
павароце справы начальнік адмяніў экзекуцыю. Так былі выратаваны
13 пажарнікаў Гродзенскай дабравольнай пажарнай варты, сярод
якіх было 6 каталікаў, 3 праваслаўныя і 4 асобы юдэйскага
веравызнання. У 1928 г. тыя пажарнікі сведчылі аб гэтым факце ў
агульным лісце 61.
Выключна адносіліся да а. Фардона габрэі. Можна гаварыць пра
павагу, пашану, далікатнасць і любоў габрэяў да яго. Як ішоў па
вуліцы, габрэі кланяліся яму. У іхніх крамах браў у крэдыт. Гэтая
павага была заслужанай, бо ён не звяртаў увагі на рэлігійнае
веравызнанне, выгляд, погляды ці паходжанне людзей. Гэта
сапраўднае францішканскае стаўленне. Да габрэяў звяртаючыся
казаў «ізраэліт» 62. У 1917 г. а. Фардон першы раз апрануў
францішканскі габіт публічна.
Дэфініторыум закону 20 студзеня 1919 г. адзінагалосна выбраў
яго гвардыянам гродзенскага кляштару. Ён атрымаў ад айца
правінцыяла права прымаць кандыдатаў на братоў закону63. 3
першым братам Данатам Тышкевічам яны абсталявалі законную
капліцу і адрамантавалі частку кляштару. Віленскі ардынарый
пісьмова 4 ліпеня 1919 г. назначыў а. Фардона адміністратарам
парафіі Маці Божай Анёльскай, якую прыняў афіцыйна ад пробашча
Гіпаліта Баярунца 1 верасня 1919 года ў прысутнасці гродзенскага
дэкана кс. Лявона Жаброўскага64.
Пачало адраджацца жыццё ў вернутым кляштары. Для
належнага функцыянавання кляштарнай супольнасці прыбылі іншыя
субраты з Галіцыі. Гвардыян а. Мельхіор арганізаваў законное жыццё
ў кляштары і ў парафіі. Аддаў частку кляштару пад пачатковую
школу65, абсталяваў кухню для ўбогіх, выдзяляючы матэрыяльныя
сродкі на яе адпаведнае функцыянаванне 66. Адчуваў аднак сябе не

21

22

прыгодным, каб несці абавязкі кіраўніка кляштару, таму ў лістападзе
1919 г. спрабаваў адмовіцца ад пасады67, але айцец правінцыял на
гэта не згадзіўся. У траўні наступнага года быў назначаны кіраваць
кляштарам у Вільні. Там прыклаў намаганні, каб вярнуць касцёл і
кляштар. Бёў перапіску з генералам Жалігоўскім 68. У Вільні перажыў
польска-бальшавіцкую
вайну,
пры
гэтым
вёў
ахвярную
душпастырскую і дабрачынную працу. Але здароўе яго пагаршалася,
таму ён папрасіў звольніць яго ад абавязкаў гвардыяна ў Вільні.
У гэты час 30 жніўня - 1 верасня 1921 г. адбывалася
Правінцыяльная Капітула ў Кракаве пад кіраўніцтвам а. Дамініка
Тавана, генерала закону, і там выбралі яго дэфінітарам (дарадцам
правінцыяла)69, а правінцыял а. Алоізы Карвацкі перавёў яго ў Гродна
ў кляшта р70.
У горадзе над Нёманам сустрэўся ён са св. Максімільянам
Кольбэ, які 20 кастрычніка 1922 г. перазёўся сюды з Кракава разам з
выдавецтвам «Рыцара Беззаганнай». А. Фардон стаў спавядальнікам
а. Максімільяна і братоў з выдавецтва, стаў іх дарадцам 71.
У жніўні 1924 г. Капітула Правінцыі даверыла а. Фардону
абавязкі кусташа Варшаўскай кустодзіі. Ён павінен быў праводзіць
кананічныя візітацыі кляштараў72.
У канцы 1925 года стан здароўя а. Мельхіора стаў моцна
пагаршацца. Астма і туберкулёз лёгкіх нагадвалі пра сябе штораз
мацней, але ён удзельнічаў73 у законным жыцці па меры магчымасці.
Апошнюю св. Імшу адправіў 30 снежня 1926 г.74 Міністрантам на той
св. Імшы служыў клерык Гіляры Прач-Прачынскі, які заўважыў як бы
экстаз у час Узнясення75. Да самай смерці штодзённа а. Фардон
прымаў св. Камунію. Увечары 26 лютага 1927 г. спавядаўся ў свайго
кіраўніка а. Маўрыцыя Мадзурака, падзякаваў за апеку і перапрасіў
за ўсе клопаты, якія той меў праз яго. У наступны дзень перад абедам,
калі а. Альфонс Кольбэ прынёс яму св. Камунію, сказаў такія словы:
«О, Езу Найласкавейшы, найпакорней дзякую Табе. Напэўна, ўжо
апошні раз Ты прыходзіш да мяне» 76.
Адыйшоў з гэтага свету з таямнічай усмешкай на твары 27
лютага 1927 г. у 19.10, акружаны групкай братоў77.
Сапраўдны воблік а. Фардона выявіўся пасля яго смерці. Вестка
пра яго смерць хутка абляцела горад і яго ваколіцы. Вялікія натоўпы
людзей прабіваліся да яго труны. Аб яго габіт і цела абціралі медалікі,
ружанцы, крыжыкі78.
Пахавальнае шэсце выйшла з францішканскага касцёла 2
сакавіка 1927 года адразу пасля св.Імшы, на якой меў казанне кс.
Гіпаліт Баярунец, у якога ад 1913 года а. Фардон быў вікарыем.
Казнадзей не змог скончыць пахавальнай прамовы, выказаў некалькі
думак і расплакаўся, а з ім вернікі79. Дзень быў цёмны, халодны. На
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адлегласці некалькіх кіламетраў людзі ішлі за труной, выказвалі сваю
павагу і шанаванне да памерлага. Труну неслі на плячах - спачатку
пажарнікі, у канцы - кіраўнікі горада. Развітваўся з ім увесь горад.
Неслі некалькі дзесяткаў харугваў і штандараў, вельмі шмат вянкоў80.
А. Фардон спачыў на гарадскіх бернардынскіх могілках у
сямейным склепе каля бацькі і маці, і там да 4 снежня 2003 г.
знаходзіліся яго смяротныя астанкі81.
У гонар вялікіх заслугаў памерлага магістрат Гродна адну з вуліц
паблізу кляштара францішканаў назваў вуліцай ксяндза Фардона82.
Нягледзячы на пераследаванні, рэпрэсіі і даўнасць часу людзі
ніколі не забывалі айца Фардона. На яго магіле заўсёды ляжалі
свежыя кветкі.
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II. Адметныя рысы характару
1. Знешні выгляд
Знамянальны той факт, што людзі, якія выказваліся пра а.
Фардона, мелі аднолькавае назіранне: «Не дбаў пра свой выгляд», або
«Рабіў уражанне абадранага» 83. Як выглядаў? Быў сярэдняга росту,
вельмі худы і крыху пахілены ўперад. На прадаўгаватым твары
вылучаўся доўгі арліны нос. Меў ясныя блакітныя вочы і праніклівы
позірк. Над вачамі выдзяляліся выгнутыя паўколам цёмныя бровы.
Брунет, у гродзенска-віленскі перыяд - сівеючы, а на схіле жыцця зусім сівы, валасы густыя, расчасаныя набок84.
Апранаўся сціпла. Не насіў, як другія ксяндзы, капялюш, а
толькі цёмна-сінюю шапку з чорным казырком. Зімою і летам (за
выключэннем спякотных дзён) насіў на сабе палярыну з самаробнага
сукна, без гузікаў, перавязаную суконным шнурком 85. З 1917 г.
замест сутаны насіў францішканскі габіт (за выключэннем некалькіх
месяцаў у 1920 г., калі быў у Вільні ў польска-бальшавіцкую вайну)86.
Круглы год насіў боты з халявамі. Адно і тое ж адзенне насіў многа
гадоў, хіба што, калі сустракаў бедалагу, апранутага яшчэ горай, то
мяняўся з ім вопраткай. Можна ўзгадаць адно здарэнне, пра якое
ўспамінае 92-гадовая кабета з вёскі Каменка на Гродзеншчыне:
бачыла яна, як старому габрэю аддаў а. Фардон свае боты, а сам абуў
яго старыя87. Здарэнне гэтае жанчына бачыла са схованкі, таму што
а. Фардон не любіў нічога рабіць напаказ.
Хадзіў хутка, усюды, куды можна было, хадзіў пешкі і заўсёды
вельмі хутка88. Ніхто не бачыў, каб ён карыстаўся транспартам 89.
Манаская келля, у якой жыў, была вельмі ўбогай і цёмнай.
Жалезны ложак без сянніка і падушкі (карыста ўся малым ясікам),
накрыты акуратна коцам, пад якім ляжалі дошкі. Над ложкам вісеў
крыж і абраз Божай Маці. Пад адною сцяной стаяла этажэрка, а на
ёй знаходзіўся чэрап і невялікі набор кніжак, у тым ліку, Breviarum
Romanum, Romae, 1910; Horae Diurnae Breviarii Romani, МDСССХС
VIII; Роздумы над Евангеллем т. 1, Вільня, 1844; Роздумы для асоб
духоўнага стану, т 1-4, Вільня, 1840; Роз-думы над Евангеллем.
Кракаў, 1888; Маці Божая Балесная Кракаў, 1909; Compendium
Theologiae Moralis, Ratisbonae 1874; і іншае 91.
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2. Душпастыр
Айцец Фардон - гэта таксама будаўнік касцёлаў. Можна сказаць,
што гэта была сямейная традыцыя, бо бацька яго быў архітэктарам.
А. Мельхіор пабудаваў прыгожы касцёл у Дуброве Гродзенскай (цяпер
Дуброва Беластоцкая), распачаў пабудову драўлянага касцёла ў
Рудоміне і мураванага ў Парудаміне. Напісаўшы просьбу да цара
Мікалая II ад 16.10.1906 г., прычыніўся да звароту кляштарных
будынкаў пры парафіі Усіх Святых у Вільні92. Перабудаваў капліцу на
могілках у Панарах у касцёл, пастараўся пра званы, стацыі
крыжовага шляху і іншыя патрэбныя рэчы для Божага культу.
Будучы святаром у Белай Вацы пры выдатнай грашовай дапамозе
землеўладальніка пана Ленскага пабудаваў касцёл. У 1917 г. у Гродне
на
свае
сродкі
і
ўласнымі намаганнямі
аднавіў
крыло
францішканскага кляштара і пафарбаваў касцёл93.
Адміністрацыйныя і будаўнічыя здольнасці - гэта не ўсё, не імі
праславіўся а. Фардон, але перш за ўсё душпастырскай працавітасцю.
Высокая асабістая культура і прыроджаныя здольнасці навязвання
кантактаў з людзьмі аблягчалі яму працу на карысць людскіх душаў
на ўсіх душпастырскіх пляцоўках.
Быў руплівым спавядальнікам. Перакананне, што грэшнік
найхутчэй сустрэнецца з Богам у канфесіянале, схіляла яго да
настойлівай працы пры сакраманце пакаяння. Ад ранніх гадзін (5.00)
да позніх вечаровых (20.00-21.00) спавядаў верных, не звяртаў увагі
на стому94. Насуперак забароне дзяржаўных уладаў, падвяргаючы
сябе нават на ссылку ў Сібір, выконваў святарскія паслугі для уніятаў.
Многія, хто каяўся за грахі а. Фардону, па яго смерці ганарыліся, што
іх спавядаў «сам кс. Фардон». Таксама быў спавядальнікам законных
сёстраў, між іншым, назарэтанак, служак НМП. Як спавядальнік быў
уважлівы, але патрабавальны. Да апошніх сваіх дзён не развітваўся з
гэтай паслугай 95.
Ксёндз біскуп Казімір Міхалкевіч пісаў: «Як Адміністратар
Віленскай дыяцэзіі я 10 гадоў назіраў, колькі працы ўкладаў кс.
Фардон у навучанне простых людзей і дзяцей, каб яднаць грэшнікаў з
Богам - ці абвяшчаючы з амбоны Божае слова, ці праседжваючы
доўга ў трыбунале пакаяння, абавязкова і заўсёды плённа стараўся
вярнуць грэшную душу да вечнага збаўлення. Здароўе, аслабленае не
столькі ўзростам, колькі безупыннай працай і суровымі практыкамі,
якія сам на сябе накладваў, пагаршалася. Але ахвочы дух
падпарадкоўваў слабое цела і ніхто не ішоў у параўнанне з ім, як ён
мог слухаць споведзь, будучы ўжо ў сталым веку. Меў дар і лёгкасць
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навяртаць да Бога сэрцы самых зацвярдзелых, самых упартых
грэшнікаў. Сапраўды Бог чыніў цуды праз свайго выбранага слугу96.
Законныя сёстры ўспаміналі а. Мельхіора як рэкалекцыяніста.
На канферэнцыях ён не прамаўляў незвычайна, але проста, моцна,
кранаў сэрцы і хваляваў да глыбіні душы. Часта паўтараў: «Хто хоча
дайсці да дасканаласці, той мусіць адшукаць раўнавагу» 97. Разважаў
аб простых рэчах, аб законным жыцці, як жыць у Божай боязі,
заахвочваў
да
пакоры,
паслушэнства.
Прамаўляючы
на
канферэнцыях, часта ўздыхаў: «Божа, будзь міласцівы да грэшнай
маёй душы». Праводзячы разважанні з сёстрамі, у захапленні казаў:
«Са страхам і дрыжэннем глядзіце, сястрычкі, на ваша збаўленне»98.
Важнай рысай душпастырства ў парафіі было вывучэнне
праўдаў каталіцкай веры, або катэхізацыя. Патрабаваў, каб
парафіяне ведалі катэхізіс. Пры кожнай нагодзе правяраў іх веды:
пры душпастырскім калядным візіце, калі наведваў хворых, калі
афармляў канцылярскія справы. Не трэба было здаваць экзамен на
веданне катэхізіса толькі тым, каму споўнілася 60 гадоў. Дзецям за
добрае веданне катэхізіса даваў цукеркі і хваліў іх. Не дазваляў, каб
нехта, не ведаючы катэхізіса, быў хрышчоным бацькам ці хрышчонай
маці або сведкам на шлюбе. А. Фардон не толькі патрабаваў, але і сам
нястомна навучаў пры кожным выпадку. На нядзельных св. Імшах і ў
святы тлумачыў навуку катэхізіса, перад сумай праводзіў лекцыі для
дарослых 99.
«Добры пастыр ведае сваіх авечак, і яны яго ведаюць». Айцец
Мельхіор з мэтай лепшага знаёмства з вернікамі не радзей як раз у
год наведваў кожную сям'ю. Ён бываў на вяселлях, сам гэта
матываваў так: «Як Пан Езус прысутнічаў на вяселлі ў Кане
Галілейскай, так і святар, які благаслаўляе сужэнскі саюз, павінен
быць на вяселлі і ўдзельнічаць у радасці маладых» 100. Удзел ва
ўрачыстасцях быў добрай нагодай пазнаёміцца з тымі парафіянамі,
якія рэдка наведвалі касцёл, а вяселляў не прапускалі. Часам
пераапранаўся ў свецкае адзенне, каб паназіраць, як людзі жывуць,
працуюць, весяляцца. Заўважаючы праблемы, стараўся далікатным
чынам паўплываць на іх вырашэнне.
А. Фардон бачыў, якое вялікае зло прыносіць людзям п'янства.
Ён спрабаваў ратаваць ад яго сем'і, ствараючы Брацтвы Цвярозасці.
Удзельнікі іх дзяліліся на дзве групы: першая складала прысягу
абсалютнага ўстрымання ад алкаголю, а сябры другой групы
прысягалі болей не выпіваць, чым дзве чаркі пры выпадку.
Выключнай супольнасцю, створанай а. Фардонам у парафіі
Гродзенская Дуброва (цяпер Беластоцкая) было Таварыства Служак
Марыі. У гэтае таварыства прымалі дзяўчатак пасля 14 гадоў. Праз
год адбывалі навіцыят, пасля складалі шлюбы чысціні і паслушэнства.
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Служкі Марыі дапамагалі ксяндзу: вучылі дзяцей рэлігіі ў аддаленых
вёсках, наведвалі і даглядалі хворых, апякалі ўбогіх і зняможаных.
Жылі яны са сваімі бацькамі, таму не складалі шлюбаў убоства101.
Айцец Мельхіор быў гарачым прыхільнікам III Закону св.
Францішка. Ад членаў гэтага закону патрабаваў вернасці ў выкананні
сваіх абавязкаў. Член аднаго брацтва не мог адначасова належаць да
іншага, бо ў такім выпадку «можа рэлігійнае жыццё стаць плыткім».
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А. Фардон заахвочваў верных да частай Адарацыі Пана Езуса ў
Найсвяцейшым Сакраманце. У Вільні ён увёў звычай Эўхарыстычнай
Адарацыі пасля ранняй святой Імшы. На казаннях заклікаў вернікаў
удзельнічаць часта ў св.Імшы і часта прыступаць да сакраманту
пакаяння і св. Камуніі102.
Вялікім гонарам акружаў Маці Божую. Часта гаварыў пра Яе ў
казаннях, у Яе гонар пасціў у суботу, а ў нядзелю з вернымі перад
нешпарамі адгаворваў ружанец. Урачыста кіраваў у касцёле і ў
вясковых каплічках маёвымі і кастрычніцкімі набажэнствамі. Будучы
пробашчам парафіі Усіх Святых у Вільні, штогод арганізоўваў
пілігрымкі да абраза Маці Божай у Трокі, які славіўся цудамі, і сам
вадзіў гэтыя пілігрымкі. Арганізаваў пілігрымкі з Гродна ў
Ружанасток. Ствараў колы Жывога Ружанца ў парафіях, клапаціўся
пра іх развіццё 103.
3. Пакорлівы святар і аскет
Айцец Фардон адрозніваўся асаблівай пакорлівасцю. Да
ксяндзоў адносіўся з павагай і дабрынёй, нават кожнага клерыка
пакорна цалаваў у руку. Калі аднойчы нейкі ксёндз звярнуў яму
ўвагу, што гэтым цалаваннем кожнага ў руку робіць з сябе блазна, ён
не пакрыўдзіўся, але сказаў: «Прабач, браце, я гэта з павагі да
духоўнага стану, і няхай так будзе, бо іначай я не змагу»104.
Праявы яго стараннасці і пакоры былі для людзей
неспадзяванымі. У Гродне часта прыбіраў келлі для гасцей, паліў у
печы тады, калі госці былі на св. Імшы. Калі клапаціўся аб дазволе на
будаўніцтва касцёла ў Дуброве, патрэбна была згода праваслаўнага
епіскапа. Епіскап не хацеў даць згоду. Урэшце кс. Фардон укленчыў
перад ім на калені, пацалаваў яго ў руку і сказаў: «Дазволь, ойчанька,
на Божую справу!» - і атрымаў дазвол.
Гаварыў мала, ніколі не абгаворваў, абараняў добрае імя
бліжняга. Пра кожнага гаварыў добра, як найлепей. Быў вясёлым, у
добрым настроі, не злаваў ніколі. Яго паводзіны былі простымі, як і
яго натура. Быў такім пакорным і лагодным, што іншыя губляліся
перад ім. Братам і сёстрам у законе часта паўтараў: «Павінны мы выдзяляцца пакорай, без пакоры няма законніка». Пакора так набліжала
яго да ўсіх і прыцягвала ўсіх да яго, што жыў ён не для сябе, але для
іншых, а ў іншых для Бога. Цнота пакоры пераважала ўсе іншыя
цноты ў а. Фардоне 105.
Айцец Фардон жыў жыццём суровым. Практыкаваў штодзень
учынкі міласэрнасці да бліжніх. Ведаў патрэбу і моц малітвы, посту і
міласціны.
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Заглыбляўся часта ў малітву. Засяроджана адгаворваў ружанец.
Уважліва і з намашчэннем адгаворваў малітвы з брэвіара. Гадзінамі
сядзеў у канфесіянале, у вольныя хвіліны, пакуль чакаў людзей да
споведзі, чытаў yабожныя кнігі, адгаворваў францішканскі вяночак,
ружанец або разважаў106.
Шмат пасціў. Як пробашч клапаціўся пра добра накрыты стол
для гасцей і вікарыяў, асаблівай апекай атуляў сваю маці. Сам еў
вельмі мала. Захоўваў наступныя пасты: Вялікі Пост, ад св. Пятра і
Паўла да Унебаў-зяцця і ад Усіх Святых да Божага Нараджэння,
дзевяць аўторкаў перад урачыстасцю св. Антонія і тры дні ў кожны
тыдзень (сераду, пятніцу і суботу). Хлеб еў толькі сухі. Мяса амаль не
еў107.
Для ўмярцвення насіў валасяніцу, спаў на голых дошках, а пад
галаву падкладваў камень. У пятніцу праводзіў дысцыпліну, абвязваў
сябе жалезным ланцужком. Гэтыя ўмярцвенні ахвяроўваў на
перапрашэнне Пана Езуса за шматлікія грахі, якімі людзі абражаюць
Яго. Карыстаўся і такімі формамі як кленчанне без апоры і ляжанне
крыжам.
Айцец Фардон любіў раздаваць міласціну. Усё стараўся аддаць
людзям, якія знаходзіліся ў больш цяжкім становішчы. Аднойчы не
меў нічога, каб даць убогаму, які прасіў. Сеў сам пад касцёлам,
пераапрануўшыся ў жабрака, і прасіў міласціну. Аддаў убогаму грош,
які яму кінулі. Не кіраваўся ў падтрымцы людзей ні нацыянальнымі,
ні рэлігійнымі поглядамі. Памагаў усім, хто прасіў дапамогі. I другіх
заахвочваў, каб гэтак рабілі. У касцёле Маці Божай Анёльскай у
Гродне паставіў вялікі кошык, у які людзі прыносілі прадукты: муку,
крупы, бульбу, зрэдку цукеркі. Сабраныя дары а. Фардон раздаваў
убогім. Ён добра ведаў, хто і колькі патрабуе. Пра сябе забываў, не
думаў пра самыя неабходныя рэчы, а да іншых быў добрым 108.
У выкананні душпастырскай паслугі быў бескарыслівым. Як
узнагароду прымаў тое, што давалі ў я касці платы за працу. А як не
плацілі нічога, казаў: «Гэтак таксама добра». Сакрамантальную
паслугу бедным людзям выконваў без аніякіх ахвяраванняў. А калі
бачыў нястачу ў сям'і, то сам дапамагаў - грашыма ці іншым спосабам. Здаралася, што наведваючы хворых, бачыў у доме нястачу і
выклікаў лекара за свой кошт. Ніколі ад а. Фардона не выходзіў без
дапамогі ўбогі чалавек.
Калі быў пробашчам у Вільні, злавіў на плябаніі злодзея, які краў
пасуду. Пакорна папрасіў яго пакінуць адну талерку, бо ксяндзу не
будзе з чаго есці. Дастаў з кішэні 5 рублёў - усё, што меў, - аддаў
злодзею і папрасіў яго болей нідзе ніколі не красці. Гэты злодзей пасля
таго выпадку стаў сакрыстыянінам, змяніўся і сумленна працаваў 30
гадоў у другой парафіі. Быў чалавекам прыкладных паводзінаў109.
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Любоў да самой убогасці, да пакорнасці схіляла айца Фардона
даваць міласціну і падтрымку людзям. У гэтым ён наследаваў святога
Францішка з Асізі. Спяшаў на дапамогу, не спазняўся, не стамляўся, а
хадзіў усюды пехатою 110, як ужо аб гэтым успаміналася раней.

Памятка Першай св. Камуніі з подпісам а. Фардона.

4. Святы М аксімільян Кольбэ пра айца Ф ардона
Айцец Максімільян Кольбэ разам са сваім выдавецтвам «Рыцара
Беззаганнай» знаходзіўся ў Гродне з 20 кастрычніка 1922 г. Тут яны
сустрэліся з а. Мельхіорам. Як раней аб гэтым паведамлялася, а.
Фардон быў спавядальнікам а. Максімільяна і духоўным дарадчыкам
на працягу пяці гадоў. Айцец Мельхіор маральна падтрымліваў а.
Максімільяна ў цяжкія хвіліны, калі здараліся няўдачы ў выдавецтве.
Прыгожа і шчыра адносіліся яны адзін да другога - гэтыя два
сапраўдныя чалавекі, усім сэрцам адданыя Богу. Вось як пісаў у
лістах св. Максімільян пра свайго сябра а. Фардона: «Айцец Фардон
нібы сам спяшаецца ў магілу. Кашляе моцна. Але ўвесь час заняты,
нельга яго адарваць ад працы, нельга абмежаваць. Шкада яго...»"'. У
іншым лісце зноў піша: «Шчырае прывітанне асабліва айцу Мельхіору
і просьба, каб маліўся ў небе. Але пакуль - і на зямлі, каб заступаўся за
мяне перад Беззаганнай, каб я ёй не быў прыкрым» 112. А вось ліст пра
тое, як а. Максімільян карыстаўся парадамі а. Фардона: «Так як Н.А.
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Гродна, кляштар АА Францішканаў. Фотаздымак зроблены а.
Адрыянам Ледухоўскім у 1929 г.
Правінцыял Алоізы параіў мне аднойчы
кіравацца парадамі а. Мельхіора, то я
яго
меркаванні
лічу
найбольш
аўтарытэтнымі,
вельмі
часта
карыстаюся
ягонымі думкамі, бо
Божая воля, воля Беззаганнай і
жаданне а. Правінцыяла
- гэта
выкананне парадаў а. Фардона. I
прашу яго, каб і ў небе клапаціўся пра
«Рыцара» 113.
Калі
а.
Фардон
памёр,
а.
Максімільян быў вельмі засмучаны,
што пайшоў з жыцця такі светлы
чалавек, аднак з другога боку - ён
убачыў у гэтым і добры змест:
«Тэлеграму пра пахаванне святой
памяці а. Мельхіора атрымалі і сёння
адпраўляем святую Імшу за яго. Гэта
новая страта ў нашым выдавецтве і на
зямлі, аднак таксама новы набытак у небе» 114.
У прыгожым лісце ўжо пасля смерці а. Мельхіора а. Максімільян
піша: «Як я і спадзяваўся, атрымаў з Гродна ліст. Айцец Мельхіор у
небе не забывае пра «Рыцара Беззаганнай», бо ён належаў да
выдавецтва і як дарадчык, і як спавядальнік. Ён умацоўваў мяне на
далейшую працу, калі я, стомлены, амаль знясілены, заходзіў да
яго»'15.
Пяць гадоў св. Максімільян назіраў за жыццём і дзей-насцю а.
Фардона, таму не сумняваўся, што трапіць ён у неба. У лістах да
братоў заклікаў, каб узмацнялі малітвы за трэці Непакалянаў.
«Некаторыя лічаць - што чацвёрты, думаючы што ў небе таксама
пабудаваны Непака-лянаў, у якім гвардыянам ёсць сама Маці
Беззаганная, а супрацоўнікамі - а. Фардон, а. Венанты, а. Альфонс,
бр. Альберт і шмат хто яшчэ» 116.
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III. Культ і беатыфікацыйны працэс
1. Культ
«Будзьце святымі, таму што Я ёсць Святы!» 117 - гэта ў Святым
Пісанні. Айца Фардона лічылі святым ужо пры жыцці. Казалі, што
святар ён незвычайны - добры, міласэрны, - але часцей казалі адно
слова «святы». Ксяндзы, якія з ім непасрэдна працавалі, захапляліся
яго
шчырасцю, бескарыслівасцю
ў душпастырскай
працы,
аскетычнасцю, жаданнем усім дапамагчы118.
Асаблівай была смерць і пахаванне а. Мельхіора, якое вылілася ў
вялікую маніфестацыю, раскрыла ўсю веліч постаці а. Мельхіора.
Людзі па ім плакалі, быццам быў ён ім вельмі блізкім. Пасля
пахавання з першых жа дзён людзі пачалі наведваць яго магілу.
Прасілі там пра тое, па што звярталіся да жывога. Ён быў «усім і для
ўсіх».
Пра два цудоўныя аздараўленні з дапамогай а. Фардона
ўзгадаем яшчэ раз. Пані Рамашкевіч, кіраўніца прытулку ў Вільні, якая жыла па адрасу Пляц Напалеона, 6, хварэла ўжо 6 гадоў. Мела
хранічнае запаленне калена правай нагі. Калена апухла, уся нага
моцна балела. Хадзіць не магла. Але раптам без ніякага лячэння ў
сакавіку 1927 г. зніклі ўсе сімптомы хваробы. Пані Рамашкевіч
глыбока пераканана, што вылечыла яе малітва да а. Фардона. Лекар
хуткай дапамогі Д. Янкоўскі 16.02.1928 г. падпісаў даведку, што
вылечванне пацыенткі ніяк іначай не кваліфікуецца, як цудоўнае
аздараўленне 119.
Другі выпадак такі. Элеанора Патаповіч жыла ў Вільні па вул.
Дабрачыннай, 1. У яе забалеў зуб. Як прызнаецца сама: «Тры тыдні
цярпела моцны боль, ніякія лекі не дапамагалі. У ліпені 1927 г. я
прыехала ў Гродна, пайшла на могілкі і каля магілы с. п. а. Фардона
малілася да яго з вялікай верай і надзеяй, каб добры Бог праз яго
заступніцтва даў мне здароўе. Як скончыла маліцца, перастаў балець
зуб і не баліць да сённяшняга дня. Адчуваю сябе зусім здаровай.» 13.02.1928 г.120
Тагачасны правінцыял АА Францішканаў а. Карнэль Чупрык даў
заданне субраццям па закону па прапанове Генерала Закону
запісваць жыццё і цноты а. Фардона. Часопіс «Commentarium Ordinis»
змясціў невялікі пасмяротны нарыс пра яго. А праз некалькі месяцаў
надрукавалі вялікі артыкул121.
Магілу, у якой спачывалі астанкі а. Фардона, верныя наведвалі
заўсёды. Спачатку надмагілле было з зямлі. Верныя пачалі збіраць
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зямельку і прыкладваць да хворых месцаў як «лякарства». А яшчэ
была практыка абрываць кветкі і лісты на магіле і з'ядаць іх. У 70-ыя
гады мінулага стагоддзя замуравалі надмагілле і паставілі агароджу.
Баяліся, што дабяруцца да склепу, бо ўвесь час збіралі і збіралі зверху
зямлю. Першы драўляны крыж, які паставілі на магіле пасля
пахавання, вернікі разабралі на рэліквіі.
Як адразу пасля смерці, так і да нядаўняга часу людзі ішлі на
магілу выпрошваць праз заступніцтва Слугі Божага патрэбныя ў
жыцці ласкі. Заўсёды на магіле ляжалі свежыя кветкі, гарэлі знічы,
свечкі. Характэрная крутая сцежка ў абход другіх магіл вяла да
магілы а. Фардона.
4 снежня 2003 года смяротныя астанкі Слугі Божага а.
Мельхіора Фардона былі перанесены ў касцёл Маці Божай Анёльскай у
Гродне, дзе ён працаваў апошнія гады свайго жыцця. Пасля кожнай
св. Імшы ў нядзелю і пасля першай і апошняй св. Імшы ў звычайныя
дні тут адгаворваецца малітва аб яго хутчэйшай беатыфікацыі. У размове з айцом гвардыянам з Поразава Янам Сканечным я даведаўся,
што і ў касцёле Св. Міхала Арханёла ў Поразаве ўзносіцца малітва аб
хуткай беатыфікацыі Слугі Божага айца Мельхіора Фардона.
2. Беатыфікацыйны працэс
За збор матэрыялаў беатыфікацыйнага працэсу адказваў
апошні гвардыян а. Фардона а. Маўрыцый Мадзурак. Правядзенне
працэса перапыніла вайна. Без станоўчага выніку засталіся спробы
50-х гадоў. У 70-я гады працэсам беатыфікацыі а. Фардона актыўна
занялася Беластоцкая дыяцэзіяльная курыя, як спадчынніца
Віленскай дыяцэзіі, у якой ён працаваў большы час свайго
святарства. Новыя палітычныя суадносіны сіл пасля 2-й сусветнай
вайны змянілі палітычную карту Еўропы. Большасць месцаў
душпастырскай працы а. Фардона і сама магіла аказаліся на
тэрыторыі СССР. Аднак у правінцыі Маці Божай Беззаганнай АА
Францішканаў заўсёды была зацікаўленасць да асобы а. Фардона.
На правінцыйных Капітулах выбіралі кожны раз віцэпастулатара па справе а. Фардона. У правінцыях АА Францішканаў
пра а. Фардона размаўлялі, аб ім пісалі122. Але па-сапраўднаму
распачалі падрыхтоўку да беатыфікацыі пасля распаду СССР.
30 чэрвеня 1997 г. у капліцы Прымаса Польшчы ў Варшаве а 18
гадзіне кардынал Прымас Польшчы Юзаф Глемп распачаў працэс
беатыфікацыі а. Мельхіора Фардона. Быў скліканы Трыбунал па
беатыфікацыі ў наступным складзе: ксёндз Зыгфрыд Ландоўскі як
дэлегат біскупа; айцец Габрыэль Барташэўскі ОFМСар, прамотар
(наглядчык) справядлівасці; айцец Лешак Кавалік ОFМСоnv, натары-
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ус; сястра Тарэса Фіялак, натарыус; брат Пётр Янкоўскі, ОFМСоnv,
куратар. Віцэпастулатарамі былі - айцец Гжэгаж Бартосік ОFМСоnv і
айцец Юзаф Макарчык ОFМСоnv. У ходзе працэсу было праслухана
37 сведкаў, сярод якіх: кардынал Генрых Гульбіновіч, мітрапаліт
Вроцлаўскі; архібіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Маскоўскі;
біскун Мар'ян Блажэй Крушыловіч, Шчэцінска-Каменскі, біскуп

дапаможны; чатыры святары, адзін законны брат, дзве законныя
сястры, 27 свецкіх сведкаў.
Да сесіі далучана 32 даклады паказанняў, сабраных у 19271928, 1954-1958 гг., якія былі завераныя подпісамі сведкаў і
прысягай, і два цудоўныя аздараўленні праз заступніцтва а. Фардона.
Сярод гэтых паказанняў былі: 1 даклад біскупа, 6 дакладаў святароў,
7 дакладаў субратоў францішканаў, 7 дакладаў сёстраў законных і 11
свед-чанняў свецкіх асобаў, у тым ліку і работнікаў Дабра-вольнай
пажарнай аховы ў Гродне з 1928 г., якім а. Фардон жыццё ўратаваў.
У ходзе працэсу была склікана Гістарыч-ная Камісія ў складзе: а. др.
Ян Муха ОFМСоnv і кс. д-р. Станіслаў Новак СSМА, каб вывучыць
матэрыялы і дакументы, якія пакінуў пасля сабе а. Фардон. Трыбунал
правёў 50 сесій, якія прайшлі ў Гродне, Карыціне, Беластоцкай
Дуброве, Беластоку, Вроцлаве, Варшаве. Апошняя сесія ў Варшаве
адбылася 21 верасня 1998 г. (на здымку) Пачалася яна ў капліцы
Прымаса пад кіраўніцтвам кардынала Юзафа Глемпа, Прымаса
Полыпчы. Пасля дакументы працэсу былі перададзены ў Рым 123.
У канцы гэтай аповесці пра Слугу Божага а. Мельхіора Юзафа
Фардона паслухаем яго голас. Словы, якія сказаў у апошнія хвіліны
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зямнога жыцця, калі адказваў са спакоем брату, які яму спачуваў:
«Маю гэткую шчаслівую ўцеху, што згубіў здароўе не на мізэрныя
рэчы гэтага свету, а працуючы над збаўленнем несмяротных душаў,
стоячы заўсёды на варце, як салдат Хрыста»124.
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Пратакол эксгумацыі і кананічнага распазнання смяротных
астанкаў Слугі Бож ага А. Мельхіора Ф ардона, святара Закону
Братоў Меншых Канвентуальных, і перанясення смяротных
астанкаў са Старых гарадскіх могілкаў у парафіяльны касцёл АА
Францішканаў імя М аці Бож ай Анёльскай у Гродне.
4 снежня 2003 г. а 10 гадзіне паводле Дэкрэту Кангрэгацыі
Кана-нізацыйных Справаў, і дададзенай да яго Інструкцыі ад 25
верасня, Пратакол № 1924-6/03, таксама Дэкрэту гродзенскага
біскупа - ад 25 кастрычніка 2003 г. № 1437/В/2003, як таксама з
падтрымкі і дазволу галоўнага санітарнага ўрача г.Гродна ад
06.11.2003 № 527 і дазволу гарвыканкама г. Гродна ад 28.11.2003 №
5120/03-13/1. Прыступілі да эксгумацыі і кананічнага распазнання
смяротных астанкаў Слугі Божага а. Мельхіора Фардона, якія
знаходзіліся на старых гарадскіх могілках г. Гродна. Склад камісіі,
якую зацвердзіў Дэкрэтам гродзенскі біскуп, быў наступны: біскуп
Аляксандр
Кашкевіч,
ардынарый
гродзенскі,
а.
Габрыэль
Барташэўскі, ОРМСар, прамотар справядлівасці, а. Лешак Кавалік
ОРМСоnv, натарыус. Пасля азнаямлення з урадавымі дакументамі,
якія даюць дазвол на эксгумацыю, біскуп Аляксандр Кашкевіч,
ардьшарый гродзенскі, склаў прысягу першым. Такую ж прысягу
склалі: прамотар справядлівасці а. Габрыэль Барташэўскі ОРМСар,
натарыус а. Аешак Кавалік ОРМСоnv. Да працэсу эксгумацыі і
распазнавання смяротных астанкаў з дазволу гродзенскага біскупа
былі пакліканы медыцынскія эксперты - доктар Галена Шанціла і
доктар Сяргей Жыгуліч, а таксама сведкі: кс. Пралат Вінцэнты
Аісоўскі і кс. пралат Юзаф Трубовіч. Тэхнічныя рабочыя: Крыштаф
Войцік,
Андрэй
Міклашэвіч
і
Валянцін
Баран. Прамотар
справядлівасці выступіў і сказаў, што нельга пачыыаць ніякіх
урадавых дзеянняў, пакуль медыцынскія эксперты, аперацый-ныя
сведкі і тэхнічныя работнікі не складуць прысягу аб тым, што
давераны ім абавязак выканаюць сумленна. Звярнуў таксама ўвагу,
каб былі праслуханы два сведкі, якія пакажуць, дзе знаходзіцца магіла Слугі Божага і ці не была яна калі раскапана або парушана.
Далей напомніў пра абавязак дакладнага прытрымлівання Інструкцыі Кангрэгацыі Кананізацыйных Спраў, каб усе дзеянні эксгумацыі і
кананічнага распазнавання смяротных астанкаў адбываліся па
правілах закону. Біскуп ардынарый запрасіў усіх, каго вышэй назвалі, каб прынеслі прысягу, - што ўсе ўчынілі з ахвотай.
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Гродна. Перазахаванне Слугі Божага а. Мельхіора Фардона. 04.12.2003 г., касцёл АА
Францішканаў.

Пасля ўсіх прававых працэдур, усе зацікаўленыя адправіліся на
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старыя каталіцкія могілкі. Калі ісці галоўнай дарогай шырынёй 3 м да
могілкавай капліцы, то з левага боку гэтай жа капліцы вядзе крутая
сцежка даўжынёй 17 м і шырынёй каля 1 м.
Характарыстыка стану магілы Слугі Божага
Магіла Слугі Божага знаходзіцца пад кляновым дрэвам -180 см у
абхваце. Слуг а Божы быў пакладзены ў сямейным склепе. На
магільнай нішы змешчана 6етонная пліта шэрага колеру даўжынёй
З,08 м, шырынёй 1,68 м, таўшчынёй 0,25 м.
На пліце змешчаны металічны крыж у выглядзе ссечанага
дрэва, які ўмацаваны на камені ў абхваце 1,03 м. Камень гэты
змешчаны на бетоннай пліце, а на ім прымацаваны жалезны крыж,
52 см у вышыню, 19 см у таўшчыню. Аснова крыжа ў выглядзе
круглага пня. З левага боку пастаменту змешчаны ў выглядзе
атожылы высокі крыж вьшынёй 180 см,з крыламі (папярочкай)
даўжынёй 79 см. Крыж і папярочка выкананы з металу 9 см у
дыяметры. На крыжы змешчана распяцце Пана Езуса з металу.
На крыжы ёсць тры металічныя табліцы. Найстарэйшая з іх
мае 43 см шырыні, 26 см вышыні. На ёй ёсць крыжык і надпіс: «Тут
спачывае с+п Якуб Фардон, архітэктар. Заснуў у Пану 26
кастрычніка 1888 г. Жыў 80 гадоў. Спакой яго душы».
Пасярэдзіне знаходзіцца табліца вышынёй 22 см, шыры нёй 32
см, з наступным надпісам: «с+п А. Мельхіор Фард он, францішканін,
нарадзіўся ў 1862 г., памёр 27.11.1927 г. К.І.Р.» 3 левага і правага боку
табліца закончана ў выглядзе звітку. Аітары на ёй памаляваны
чорным колерам.
Трэцяя, меншая табліца з надпісам: «с+п Феліцыя Фардон, жыла
76 гадоў, памерла ў 1904 г.»
На бетоннай пліце гробу знаходзіцца 6 бетонных слупкоў,
злучаных металічнымі трубамі ў акружнасці 16 см. Слупкі
квадратныя 50 см вышыні, старана квадрату 18 см. Адлегласць
паміж слупкамі 124 см. Па левай і правай старане гробу Слугі Божага
знаходзяцца безыменныя магілы. Гэта сямейны грабовец Фардонаў.
На ім знаходзіцца крыж, выліты з металу, стылізаваны пад дрэва, і
тры табліцы з надпісамі: Слуга Божы а. Мельхіор Фардон, Феліцыя
Фардон, пам. 1904 і Якуб Фардон, пам. 1888 г.
Затым ксёндз біскуп даручыў рабочым, каб прыступілі да
ўскрыцця грабоўца і дасталі труну а. Мельхіора Юзафа Фардона.
Смяротныя астанкі Слугі Божага былі перанесеныя ў касцёл АА
Францішканаў. Святою Імшой на заканчэнне перанясення кіраваў
архібіскуп Іван Юрковіч, Апостальскі нунцый на Беларусі, разам з
біскупам Аляксандрам Кашкевічам, ардынарыем гродзенскім, біскупам Антоніем Дзямянка і правінцыялам АА Францішканаў а. Гжэгажам Бартосікам, таксама шматлікім духавенствам. Па заканчэнню
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святой Імшы труна з астанкамі Слугі Божага была перанесена з
працэсіяй у крыпту, якая знаходзіцца пры ўваходзе ў касцёл з
правага боку.

Імша пад зякі ў дзень перазахавання Слугі Божага а. Фардона ў касцёле АА.
Францішканаў пад кіраўніцтвам Апостальскага Нунцыя на Беларусі
арцыбіскупа Івана Юркавіча ў пр ысутнасці Біскупа Гродзенскага Аляксандра
Кашкевіча і Біскупа Анто нія Дзям'янка.

Малітва аб беатыфікацыі Слугі Бож ага а. М ельхіора Юзафа
Ф ардона
Усемагутны вечны Божа, Крыніца ўсялякай святасці і Айцец
бясконцай дабрыні, выслухай нашу пакорную малітву і ўчыні, каб
Твой Слуга а. Мельхіор Фардон, прыклад Тваёй невымоўнай дабрыні і
лагоднасці, верны вучань Сына Твайго Езуса Хрыста, паслядоўнік св.
Францішка, Бедачыны з Асізі, дасягнуў хвалы Тваіх алтароў і стаўся
для нас пасрэднікам Тваёй вялікай міласэрнасці. Які жывеш і
валадарыш праз усе вякі вечныя. Амэн.
Ойча наш... Вітай Марыя... Хвала Айцу...
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Заканчэнне
Гэты праект толькі дотык да шматграннай тэмы жыцця,
дзейнасці і памяці Слугі Божага а. Мельхіора Фардона. Цяпер, калі
беатыфікацыйны працэс на дыяцэзіяльным узроўні закончаны і
справа знаходзіцца ў Кангрэгацыі ў Рыме, асоба а. Фардона служыць
заклікам, каб заняцца яго постаццю пад прызмай духоўнасці. Можна
заняцца і тэмай уплыву Слугі Божага на св. Максімільяна, бо пяць
гадоў яны жылі пад адным дахам і нешта іх яднала. Можна
адважыцца і выдаць дзве досыць падрабязныя распрацоўкі: а. Кубіта
«А. Юзаф Мельхіор Фардон, францішканін», Кракаў, 1940-1945, якая
знаходзіцца часткова ў рукапісе, а часткова надрукавана на друкарцы і захоўваецца ў архіве АА Францішканаў у Кракаве і а.
Войтчака А. «Айцец Мальхіор Фардон, францішканін», Кракаў, 1956
г., у машынапісе.
Як у тыя часы, калі Слуга Божы а. Фардон жыў, так і цяпер
засталіся тыя самыя якасці, якія ў ім праяўляліся найбольш ярка, міласэрнасць, пакорнасць, бескарыслівасць, любоў да непрыяцеля,
дух умярцвення, якія заклікаюць нас да глыбокіх роздумаў аб сэнсе
жыцця. Тое, што прыцягвала сучаснікаў да асобы айца Мельхіора, і ў
нас выклікае захапленне і ўдзячнасць. Асабліва цяпер, калі гэтыя
хрысціянскія вартасці пачынаюць прыніжацца, постаць Слугі Божага
айца Мельхіора Фардона схіляе да глыбокага роздуму і ўвагі.
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Дадатак 1
АФ Г. Ліст духавенства Віленскай дыяцэзіі, адрэда-гаваны
ксяндзом Ф ардонам да Святога Айца ў справе біскупа Роппа, на
лацінскай мове (няма даты).
«BEATISSIME PATER.
Filii in Christo, Sacerdotes decanatus Vilnensis Dioceseos Vilnensis
in Russia positi, Sanctitatem VESTRAM humillime petunt ut Episcopo
nostro tutelam ac patrocinium contra regimen saeculare praebeat.
Omnia, quae a Maqistratu rusico Episcopo nostro obiiciuntur, falsa esse
firmiter asserimus. Nos omnes Episcopum nostrum Patrem optimum,
Antistitem omnibus justissimum censemus Illumque summo amore
prosequimur. Per Deum ergo Vivum, per Ecclesiae S. bonum Sanctitatem
VESTRAM obsecramus, ut potestate - VESTRA Paterna Episcopum
nostrum Eduardu m de Ropp in his re rum adjunctis tegat, nobis vero,
servis indignissimis, beneditionem Apostolicam concedat. Humillimi servi,
sacerdotes Dioceseos Vilnensis in Russia.»
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Дадатак 2
АФ Г. Ліст вернікаў Віленскай дыяцэзіі да Святога Айца ў
справе біскупа Роппа, напісаны на польскай мове, які рэдагаваў
а. Ф ардон (няма даты).
Перад пагрозай цяжкага выпрабавання мы, каталікі Віленскай
дыяцэзіі, звяртаемся да Вашай Святасці, бо прывыклі ў Апостальскай
Сталіцы бачыць абаронцу нашых правоў ад доўгіх праследаванняў і
цярпенняў і ад-зіную надзею. Старымі звычаямі, якія пануюць у
Расейс-кай імперыі да сённяшняга дня, нягледзячы на ўсе фармальныя змены і ўказы, выдадзеныя на паперы, царскі ўрад надалей
імкнецца быць адзіным і абсалютным па-нам як ва ўсім, так і ў сферы
рэлігійнага жыцця каталікоў, якія падданыя расейскаму гербу.
Свабода поглядаў і веравызнання толькі тэарэтычная, на практыцы ж
яе няма. У справы Касцёла ўвесь час умешваецца адміністрацыя і
паліцыя, прыціскаючы яго, чым толькі можна.
Асабліва ў літоўскіх губернях, дзе жывуць літоўцы, палякі і
беларусы, пануе такое становішча. Прагнучы ўмацоўваць і
расшыраць праваслаўе і русіфікацыю, а бачачы, што сярод сталай
каталіцкай супольнасці пануе трыумф і перамога Божай праўды,
расейскія ўрадавыя чыноўнікі прыдумваюць новыя перашкоды, каб з
аднаго боку затармазіць развіццё нашага рэлігійнага жыцця, з
другога боку абмежаваць уплыў і дзейнасць, нават чыста маральную,
нашых ксяндзоў і біскупаў.
Вашай Святасці вядома, што з Вільні вывозяць пастыраў у глыб
далёкай Расеі з даўніх гадоў. Вінаватыя яны толькі ў тым, што
бароняць каталіцкі польскі і літоўскі люд ад імперскага праваслаўнага
прыгнёту. Становішча Віленскага каталіцкага біскупа застаецца
адным з найцяжэйшых і адказных у расейскім панстве. Урад хоча
мець у асобе гэтага дастойнага саноўніка касцёла
толькі слугу сваіх абсалютных і неталерантных прэтэнзій,
патрабуе, каб ніяк не супраціўляўся безупыннай русіфікацыі і
навязванню праваслаўя. Дастаткова, каб даведаліся ў Пецярбургу,
што на біскупавай сталіцы ў Вільні засядае святар, якога людзі вельмі
любяць, чалавек маральна самастойны, адразу хапаюцца за ўсе
сродкі, каб вырваць яго з месца, дзе на думку ўраду павінна
панаваць толькі расейскасць і праваслаўе. Прыгнёт расейскі ўрад
апраўдвае абы чым. Так цяпер прыдумаў ілжывае абвінавачванне
супраць нашага сучаснага пастыра Эдварда барона Роппа, які займае
пасаду біскупа ў Вільні. Гэты пастыр не мае ніякіх недахопаў, акрамя
таго, што надта добры да свайго люду, глыбока ўглядаецца ў яго
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духоўнасць, надта ўсімі любімы, таму стаўся соллю ў воку расейскіх
чыноўнікаў.
Ненавідзяць яго, бо надта годна прадстаўляе гонар Каталіцкага
Касцёла, надта старанна працуе над умацаваннем нашай сапраўднай
веры ў сэрцах люду. I вось вырашылі забраць яго ў нас,
абвінавачваюць у тых правінах, якіх ён не зрабіў. Пастыру, які не
дзеліць
людзей
па
нацыянальных
прыкметах,
прыдумалі
абвінавачанне, што ён паланізуе ліцвінаў, пасылаючы да іх польскіх
ксяндзоў, Біскупа, які аберагае касцёл ад сувязі з усялякай палітыкай,
які імкнецца супрацьпастаўляць хрысціянскую веру і ідэалы
сацыялістычнай прапагандзе, - абвінавачваюць, што выкарыстоўвае
свой аўтарытэт у палітычных мэтах. Біскуп, які заклікае ў сваіх
пасланнях людзей да цярплівасці і спакою, абвінавачваецца ў антыўрадавых выступленнях. З прычыны ўсіх гэтых злых і
беспадстаўных абвінавачванняў загадана нашаму біскупу, каб уступіў
дыяцэзію, у якой быў дабрадзеем і айцом. Біскуп не згадзіўся
дабравольна і не згодзіцца, але расейскія ўлады не захістаюцца, каб
ужыць усялякіх сродкаў па сваёй прывычцы, каб забраць яго ў нас.
Таму сотні тысяч каталіцкіх душаў з вялікім болем звяртаюцца да
Цябе, Святы Ойча: выцягваем умольна свае далоні - каб засланіў ад
гвалту нашага Пастыра, абараніў ад несправядлівых нападак, захаваў
яго нам - дзеля нашага шчасця і дзеля спраў каталіцкай веры, якую
наш біскуп барон Ропп бараніў і бароніць з усіх сілаў. I ў гэтым яго
віна перад расейскім урадам».
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Дадатак 3
(Падаем тлумачэнне з польскай мовы).
АФ К. Просьба аб трохмесячнай дыспенсе ад гадавога
навіцыяту дл я а. Ф ардона, якая была напісана ў Апостальскую
Сталіцу на лацінскай мове.
«Сярод навіцыяў нашай францішканскай правінцыі ў Галіцыі
ёсць таксама адзін святар Мельхіор Юзаф Фардон, якому 49 гадоў і 24
гады ён з'яўляецца святаром. У навіцыяце паказаў сябе як добры
законнік, адпавядаючы жыццю законнаму, а настаўнік навіцыяту дае
яму найпахвальнейшыя характарыстыкі пра яго жыццё, здольнасці,
прывычкі. Брат Мельхіор ёсць аднак падданым расейскай імперыі і ў
ліпені бягучага году канчаецца дазвол на яго знаходжанне за межамі
Расіі. Паводле суровых законаў той дзяржавы брат Мельхіор, калі не
жадае звярнуць на сябе абурэння і праследавання таго ўраду, мусіць
вярнуцца ў Расію і не мае магчымасці быць даўжэй пад Аўстрыйскім
падданствам. З другога боку на дабро верных і закону трэба, каб ён
абавязкова вярнуўся ў свой радзімы куток. Калі правінцыял, які
пасылае гэтую просьбу, прадставіць расейскаму ўраду законнікаў,
якія ёсць падданымі тае дзяржавы, - ёсць вялікая надзея, што
знойдзецца адзін канвент, яшчэ не зусім зліквідаваны. Гэтаму
навіцыю не стае трох месяцаў да заканчэння году навіцыяту. У такіх
умовах правінцыял просіць пра дыспенсу, скарачэнне для яго
навіцыяту на тры месяцы, каб пасля дзевяці месяцаў мог брат
Мельхіор скласці першую прафесію законніка».
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Дадатак 4
АФВ. Паказанне
варты, 11.03.1928 г.

Гродзенскай

дабравольнай

пажарнай

Заява
1915 году 19 жніўня мы, пажарнікі Гродзенскай дабравольнай
пажарнай варты ў складзе 12 чалавек {памылка друкаркі ці іншая пералічаных прозвішчаў 13), а іменна: Кацьян Антоні (каталік),
Шмальцце Макс (габрэй), Шыбайла Баляслаў (каталік), Шнайдар Нухім
(габрэй), Мыслівец Антоній (каталік), Савіцкі Баляслаў (каталік),
Савіцкі Антоній (каталік), Грыка Ян (праваслаўны), Сельц Мойжаш
(габрэй),
Дашута
Уладыслаў
(каталік),
Сялькевіч
Мікалай
(праваслаўны), Вайтукевіч Аляксандр (праваслаўны) і Мараш Юзаф
(габрэй) былі вызначаны на дзяжурства ў Дэпо па вуліцы Замкавай,
19.
Нягледзячы на тое, што расейская і нямецкая армія вядуць бой,
пажарнік вартавы на вежы вартаўнічай вышкі ў касцы матаўся ад
акна да акна па кругу, назіраў, дзе падаюць снарады, каб не
загарэўся горад.
Пажарніка ў касцы на вежы заўважыў нямецкі назіральнік, які
знаходзіўся на ўваходзе ў горад з боку Ласосна. Ён зразумеў так, што
чалавек на пажарнай вежы падае блісканнем сігналы расейскай
адступаючай арміі. Як толькі немцы ўвайшлі на правы бок Нёмна і занялі горад, першае, што зрабілі - гэта ўварваліся ў пажарнае дэпо і
арыштавалі нас, якія ні ў чым не вінаватыя. Адвялі нас да
камандзіра, які знаходзіўся ў кляштары АА Францішканаў. Прывялі
на могілкі каля кляштару і паставілі да сцяны тварам. Заявілі, што
нас расстраляюць за дачу сігналаў расейскаму войску. Як шпіёнаў.
Адзін нямецкі афіцэр зайшоў у касцёл, дзе шмат людзей хавалася ад
разрываў снарадаў. Сярод людзей былі с.п. ксёндз айцец Мельхіор
Фардон і цяперашні пробашч кс. Баляслаў Баярунец і клерык
Баляслаў Лазоўскі, які цяпер працуе вікарыем у Фары. Немцы
звярнуліся да людзей, каб тыя апазналі сярод арыштаваных знаёмых.
Ніхто з прысутных не асмеліўся вымавіць слова ў нашу абарону.
Аднак а. Мельхіор падышоў да двух афіцэраў, пацалаваў ім рукі і
папрасіў, каб у замен за пажарнікаў расстралялі яго.
Фанабэрыя нямецкіх афіцэраў не мела межаў, але пакорная
просьба ксяндза была напорыстай. Нямецкія афіцэры сілай адпіхвалі
ксяндза, айцец Мельхіор вяртаўся, прасіў патрабавальна і цалаваў ім
рукі. Памякчэла пыха немцаў. Пайшлі да генерала, які знаходзіўся ў
самім кляштары. Генерал збянтэжыўся, што так сябе паводзіць
каталіцкі ксёндз, запытаў у ксяндза асабіста, ці ён ручаецца за нас.
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Айцец Фардон сказаў, што ён ручаецца за нас галавой і згодны ўзамен
аддаць сваё жыццё. Нямецкі генерал адмяніў загад нас расстраляць.
А с.п. а. Фардону сказаў, што мы будзем выслуханыя і перададзеныя ў
справядлівы суд.
Нас адвялі ў суседні дом, дзе мы маглі паразмаўляць паміж
сабой і адпачыць. Вярнуліся мы з таго свету. Бо калі нас паставілі
тварам да сцяны і заявілі, што мы шпіёны і будзем расстраляны, мы
мелі надзею толькі на Бога, што ён нас можа выратаваць. Кожны ў
апошнюю гадзіну жыцця маліўся так, як умеў. I гэтай хвіліны ніхто з
нас не забудзе да канца жыцця.
I да сённяшняга дня мы ў поўнай веры, што а. Фардон за нас
памаліўся горача да нашага апекуна св. Фларыяна і яго просьба была
пачутая. На другі дзень у горадзе пачаўся пажар. Немцы звярнуліся ў
пажарную варту. А жыхары горада ім сказалі, што пажарнікі
арыштаваны імі, немцамі. Тады той жа камандзір нас і выпусціў. Калі
мы з'явіліся на пажар і пачалі яго тушыць і патушылі хутка даволі
вялікі агонь, камендант быў здзіўлены, як мы працуем, сабраў нас
пасля пажара, вызваліў з-пад арышту, даў нам пропуск, каб не
змушалі нас працаваць на прымусовых работах, падаў кожнаму з нас
руку, падзякаваў і адпусціў дадому. Гэтыя падзеі разышліся чуткамі,
тыя, хто не ведаў айца Фардона, дзякавалі яму таксама. А што ўжо
казаць пра нас, якія паўсталі з мёртвых.
Кіраўніцтва нашай варты за гэты ўчынак на агульным сходзе
адзінагалосна аб'явіла а. Фардона сваім вечным ганаровым членам і
капеланам.
На пахаванні с.п. А. Фардона пажарнікі выступілі ў поўным
складзе з усім кіраўніцтвам і правялі яго з найвялікшымі
ўрачыстасцямі і маніфестацыяй. Паднялі мы на ногі ўсе ўлады горада
Гродна, каб А. Фардон быў пахаваны на нашым баку, г.зн. у горадзе.
Аркестрам кіравалі мы.
Мы, хто ніжэй падпісаўся, жывыя, у поўнай веры, што святой
памяці Айцец Мельхіор Фардон пра нас заўсёды будзе памятаць.
Гродна, 11 сакавіка 1928 году
/ - / Шмальцце Макс / - / Кацьян Антоній
/ - / Шнайдар Нухім / - / Мыслівец Антоній
/ - / Савіцкі Баляслаў / - / Савіцкі Антоній
/ - / Грыка Ян / - / Мараш Юзаф
Сапраўднасць подпісаў завяраю
L.S. 1 ліпеня 1928 г. L. 730 Баляслаў Ваенскі
L.S. Верагоднасць заяўленага і сапраўднасць подпісаў завяраю
/ - / Ксёндз Баляслаў Лазоўскі /за пробашча/
Гродна, 2.УІІ. 1928 г.»
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Дадатак 5

АФ Г. Адзінае, цалкам захаванае казанне а. Мельхіо-ра
Ф ардона да братоў і сёстраў III Закону святога Ф ран-цішка.
Знаходзіцца ў кнізе «Духоўныя практыкаванні», Кракаў, 1888 г.,
на дадатковых картках, уклееных у кан-цы кнігі.
Пра значэнне шкаплера
«Буду цешыцца і весяліцца ў Пану і ўзрадуецца душа мая ў Богу
маім, што апрануў мяне ў вопратку збаўлення і ў адзенне
справядлівасці апрануў мяне» Іс 61.10.
Адным з першых дароў, якія Найдабрэйшы Створца ўдзяліў
людзям у знак свайго паяднання, была вопратка. Таму чытаем у
першай кнізе Майсея: «I зрабіў Пан Бог чалавеку, а таксама сужонцы
яго адзенне са скуры і пры-адзеў іх» (Быц 3,21). Добрая маці Рэбека
дапамагла любі-маму сыну Якубу атрымаць благаслаўленне, якое
належа-ла на самой справе Ізаву - апрануўшы яго ў грубае касматае
ўбранне. Падараваць у старажытнасці некаму сваё адзенне - гэта
знак найвялікшай пашаны і прыязні. Так Ёнатан выбраў сабе ў
прыяцелі маладога Давіда, падараваўшы яму сваю зброю і
найлепшую, якую меў, вопратку. Гэтак жа рабілі і святыя, калі хацелі
некага ўшанаваць. Святы Францішак дарыў сваім сябрам, братам і
сёстрам III Закону дарагую вопратку законны тэрцыярскі шкаплер.
Разважалі мы на нашым апошнім спатканні пра ўмовы, пры якіх
трэба прымаць у III Закон, і пераканаліся, як мудра і правільна
папярэджвае тэрцыярскі Статут, каб абы-каго не прымаць, а
ўважліва адносіцца да паасобных членаў, каб павялічваць стараннымі
і сумленнымі грамадзянамі, годнымі і шчаслівымі жыхарамі і Касцёл,
і нябёсы.
Вывучаючы Статут III Закону, спынімся сёння над значэннем
шкаплера. Сваё прыгожае духоўнае значэнне маюць урачыстыя
цырымоніі тэрцыярскіх аблачэнняў і ўбор сам па сабе. Ведаеце, што
святы Францішак падараваў благаславёнаму Лухезію і яго сужонцы
законны шэры габіт і вяроўкі для падпяразкі. Спачатку тэрцыяры
насілі такую вопратку публічна, рымскі папа Юлій II даў
распараджэнне, каб тэрцыярскі габіт насілі пад штодзён-ным
адзеннем. Нарэшце папа Бенедыкт XIV дазволіў, каб замест габіту
насілі пад адзеннем шкаплер. А ўжо пасля смерці тэрцыяры маюць
прывілей быць пахаванымі ў законным убранні.
Прыгожая і містычная цырымонія аблачэння. Калі айцец
Дырэктар у прысутнасці ўсёй супольнасці апранае на плечы шкаплер
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і кажа: «Няхай Пан цябе прыадзене ў новага чалавека, які створаны
на падабенства Бога справядлівасці, святасці і праўды».
Каб адчуць усё гэта, вернемся ва ўспамінах да той хвіліны, калі
нас хрышчоныя бацькі на руках прынеслі ў касцёл. Святар апрануў
белую кашулю і сказаў: «Вазьмі гэтую белую вопратку і насі
незаплямленай да Апошняга Суда перад Ез усам Хрыстом». У той час
мы гэтых словаў не разумелі. Але падрасталі мы, а нас спакушала пажадлівасць. Адчулі мы ўвесь цяжар задання - незаплямленай захаваць
аж да смерці белую вопратку, якую атрымалі на святым хросце. I вось
святы Францішак ідзе на дапамогу да дзяцей каталіцкага касцёла,
асноўвае закон, які дае ахову супраць траякай пажадлівасці. Святы
Францішак ведаў, што лілею нявіннасці можна захаваць у цярпенні,
умярцвенні. Хто нявіннасць грахамі запляміў, няхай перапросіць
справядлівага Бога пакутай. Таму апрануў аспірантаў III Закону ў
вопратку няв-інных пакутнікаў, каб пад убраннем хавалі незаплямленай белую кашулю нявіннасці, якую атрымалі праз святы хрост.
Грэшнікам такая сукенка напамінае пра пакуту за грахі. Колькіх
дзяўчат і юнакоў, колькі хрысціянскіх сужэнстваў захавалі так
чысціню! Колькі такіх, як Малгажата з Картоны, вопратка
хрысціянскай нявіннасці зберагла ад плямаў да такой ступені, што ў
ня-беснай хвале знаходзяцца.
Так, Трэці Закон св.Францішка ёсць пакутным. I аб гэтым
напамінае шкаплер. Гэта салодкі палон Езуса, які ўскладаем на сябе з
ахвотай. Гэты палон - хрысціянскае жыццё. Таўшчыня шкаплера
напамінае пра ўбогае грубае адзенне святога Патрыярха з Асізі.
Святы Бернард сказаў: «Мяккае адзенне - сведка мяккай душы». Не
забывай пра пакуту, а шкаплер напамінае, што ў апошні час жыцця
пакута дасць асалоду. На пакуту пакліканыя і выбраныя! Найлепей
адчуваць сябе ў ёй, калі не саромецца Хрыста, на Крыжы Распятага, і
свайго хрысціянскага жыцця.
Калі легкадумныя людзі захочуць пасмяяцца з твай-го
хрысціянскага жыцця пабожнага, лёгкаважыць яго, праследаваць
цябе, найболынай падтрымкай будзе шкаплер і любоў твайго
заснавальніка.
Не на адну пакуту выбраў цябе Пан Бог. Тры рэчы ўтойвае ў
сабе салодкае ярмо Езуса: пакутнае жыццё, любоў да Бога і любоў да
бліжняга. Любоў да Бога павінна быць у нашым сэрцы. Распальваць
гэту любоў найлепей на прыкладзе святога Францішка і разважаннямі
пра Пакуту Езуса. Наш Бог Укрыжаваны не дзяліў пакуту пароўну
між Сабой і намі, а ўзяў усю Сабе. Ці ж можна глядзець на адкрытае
Сэрца Езуса і не ахвяраваць Яму наша сэрца? Ён увесь знішчае Сябе
з любові да нас, ці ж не распальвае гэтым агонь нашай любові? Ці
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можам знайсці шырэйшую, гарачэйшую, цудоўнейшую і мацнейшую
любоў чым любоў Бога да нас?
Дык аддай сваё сэрца Таму, Хто з любові аддае Сваё жыццё за
цябе. Для каго трымаеш сваю любоў, калі не аддаеш яе Богу, Які цябе
цяпер учыняе шчаслівай і благаславёнай? Адкідвай залежнасць ад
недаўгавечных багаццяў, яны не даюць нічога, акрамя неспакою
сэрца, адцурайся ад нікчэмных падманных уцехаў, якія прыносяць
смутак, трывогу, згрызоты.
Беручы прыклад з Езуса праз любоў да Яго клапоцімся пра сваё
збаўленне.
Але наймацнейшай любоўю да Бога ёсць дзейсная любоў да
бліжняга. «Усе даведаюцца, што вы мае вучні, калі будзеце любіць
адзін другога» Ян 13,35.
Гэтак жа вучыць святы Францішак. Праўдзівы тэрцыяр мусіць
мець гэтыя дзве любові. Шкаплер жа складаецца з дзвюх частак:
пярэдняя частка падвешана над сэрцам, яна і ёсць сядзібай святой
любові да Бога, якая шукае дабрыні, а пагарджае злом. Другая частка
шкаплера знаходзіцца на плячах і абазначае любоў да бліжняга, якая
дае нам сілу спакойна пераносіць памылкі нашых братоў і сёстраў і
забываць усе крыўды. Калі пабожны Апат Сін прысутнічаў на
сустрэчы, дзе пустэльнікі асуджалі брата за цяжкі грэх, ён пакінуў іх,
але хутка вярнуўся. Прынёс на плячах цяжкі мяшок з пяском, а на
грудзях маленькі кошык са жменяй пяску. Пустэльнікі здзіўлена
спыталі - што гэта значыць, а ён адказаў: «Мя-шок з пяском - гэта мае
грахі. Іх шмат, то я нашу на плячах, каб іх не бачыць і не мучыцца.
Жменя ў кошыку - гэта грахі нашага слабога брата. Яны заўсёды на
вачах, таму мы асуджаем нашага брата. Але нельга так. Трэба ў Бога
прасіць прабачэння за свае грахі.
Браты і сёстры, памятайце, што нашы ўласныя грахі на
пярэдняй частцы шкаплера, каб мы іх бачылі і прасілі прабачэння за
іх. На другой частцы, якая на плячах, - грахі нашых братоў, якіх мы
не павінны бачыць і лічыць, мы павінны толькі любіць бліжняга.
Законны шкаплер з'яўляецца і відавочным знакам, які заклікае
тэрцыяраў да змагання. Святы Францішак падараваў тэрцыярам
убранне як зброю супраць траякага непрыяцеля. Кароль пазнае, да
якога палка належаць салдаты, па абмундзіраванні. Так і святы
Францішак пазнае сваіх духоўных салдатаў па шкаплеру. Кароль
збірае сваё войска на абарону зямной айчыны. Святы Францішак
сабраў сваё войска бараніць нябесную айчыну, аддаць жыццё за яе,
калі трэба. Усё, што трэба на змаганне, маем: вельмі небяспечных
ворагаў, якімі ёсць свет, цела і д'ябал. Маем Галоўнакамандуючага
Езуса Хрыста, маем камандзіра - заснавальніка Закону і
найдужэйшага змагара за справу Хрыста. Прычына і мэта змагання -
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захаванне Божых Загадаў. Зброя для змагання ёсць пакора, якую нам
даў Хрыстус, і пакута, да якой заахвочвае св. Францішак, і любоў,
якая ёсць у Аднога і Другога. Баявы кліч - глыбокія простыя словы
св.Францішка: «Бог мой ёсць мне ўсім».
Ці ёсць шанец на перамогу з такім камандзірам? Кіньце вокам
на францішканскую гісторыю. Якія грозныя былі часы! Лодку св.
Пятра шкуматалі моцныя хвалі...
Як тэрцыяр павінен насіць шкаплер? Без перапынку ноччу і
днём. Калі хто не можа насіць шкаплер з хваробы ці іншай прычыны,
павінен звярнуцца па дыспенсу ад нашэння шкаплера да айца
Дырэктара або да спавядаль-ніка. Хто без дыспенсы або без важнай
прычыны не носіць шкаплера, губляе ўсе заслугі і адпушчэнні. Хто без
шкаплера ходзіць праз доўгі час, усё роўна не перастае быць
францішканінам.
Святы Айцец Пій X замест шкаплера дазволіў насіць медалік, на
якім з адной стараны выява Сэрца Езуса, а на другой - Маці Божай.
Але медалік не замяняе шкаплера. Калі шкаплер знішчыцца, яго
можна памяняць. I не абавязкова, каб святар свенціў.
Заклікаю вас таксама, каб захоўвалі тыя цноты, якія гэты
шкаплер азначае і ад нас вымагае, бярыце прыклад з польскага
караля Баляслава Сарамлівага, які на грудзях насіў адбітак свайго
бацькі і перад кожнай важнаю справай глядзеў на яго і казаў: «Няхай
аддаліцца ад мяне тое, што я мог бы ўчыніць, - нягоднае бацькі
майго».
Дарагія мае, насіце на шкаплеры адбітак вялікага нашага
святога Айца! Свет будзе цягнуць вас цёмнымі ўцехамі ў злое, а вы
глядзіце на абраз убогага і пакорнага нашага айца святога
Францішка, пазбягайце небяспечных захапленняў. Няхай аддаляецца
ўсё, што не адпавядае нашаму ўбогаму III Закону, што можа
засмуціць нашага святога Францішка. Уцехаю будзе вам шкаплер на
ложы смерці. З гонарам будзеце чакаць, калі святы Францішак разам
са святымі і благаславёнымі ўсіх трэціх законаў пакліча вас на
праслаўленне ў неба. Зможаце паўтарыць тое, што сказаў тэрцыяр
Людвік Каллён у канцы жыцця: «Як вялікае шчасце, як узнагароду
разглядаю тое, што ва ўбранні і ў Законе пакуты святога Францішка
магу памерці».
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84.Ibidem. Паказанні: а. Карнэль Чупрык (1890-1988),
францішканін (няма даты); Ibidem. Паказанні: бр. Габрыэль Сямінскі
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119.АФВ.
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таямнічага
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120.АФВ. Дакументы таямнічага выздараўлення Элеаноры
Патаповіч, сяс-тра III Закону св. Францішка, 13.02.1928 г.
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R. P. Melchior Fordon (Necrologium), Commentarium Ordinis Fratum
Minorum S. Francisci Conventualium. К. 24,1927 г., н. 12, с. 330-336.
122. А. Войтчак «Святар паводле Божага сэрца - Айцец Мельхіор
Юзаф Фардон» , у: «Францішкавы Рыцары», рэд. Барнатак Людамір
Ян, Непакалянаў, 1981 г., с. 149-188; П. Сатавіцкі «Святарства
службовае айца Фардона» «Рыцар Беззаганнай», 1997 г., н.2 (488), с.
57-59; В.І. Сурмач «Два прыяцелі айца Максімільяна Кольбэ», у:
«Айцец Максімільян Кольбэ. Асяроддзе жыцця і дзейнасці», Варшава,
1971 г., с. 142-159, 166-172; А. Звярцан «Фардон Юзаф Якуб
ОРМСопу, «Каталіцкая Энцыклапедыя», т.5, с. 386, Люблін, 1989 г.; К.
Цяслікевіч «Святар паводле Божага Сэрца», «Наша жыццё», г.12:1991
г., н.2(41), с. 17-8.
123. Ю. Макарчык «Беатыфікацыйны працэс Слугі Божага А.
Мельхіора Юзафа Фардона» «Весткі з Правінцыі Маці Божай
Беззаганнай Закону АА Францішканаў у Полынчы», г.39: 1998 п, н.3-4
(191-192), с. 77-80.
124. АФВ. Паказанні: бр. Габрыэль Сямінскі (1899-1990),
францішканін, н.1 [няма даты].
Біб ліяг раф ія
Архіўныя крыніцы
I. Архіў АА Ф ранцішканаў у Гродне
А. Дакументы:
1. Умова траіх ксяндзоў, 22.12.1893 г.
2. Назначэнне кс. Фардона пробашчам парафіі Усіх Святых у
Вілыіі, 09.07.1905 г.
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3. Дакумент перадачы парафіі і францішканскага кляштара ў
Гродне ксяндзом Фардонам, 23.09.1905 г.
4. Назначэнне кс. Фардона вікарыем парафіі Усіх Святых у
Вільні, 02.12.1909 г.
5. Назначэнне кс. Фардона вікарыем парафіі Усіх Святых у
Вільні, 03.12.1909 г.
6. Заява кс. Фардона цару Мікалаю II аб дазволе ўступлення ў
Закон АА Францішканаў (няма даты).
7. Declaratio - просьба аб прафесіі, 14.07.1911 г.
8. Кніжка Віленскага камерцыйнага банку, н-р 4018.
9. Урадавы ліст з Віленскай курыі Біскупа, 04.07.1919 г.
10. Урадавы ліст з Віленскай курыі Біскупа, 08.08.1919 г.
11. Акт перадачы парафіі ў Гродне Францішканам, 01.09.1919 г.
12. Акт назначэння
а. Мельхіора Фардона
дэфінітарам,
31.08.1921 г.
13. Litterae obendientiales, 04.09.1921 г.
14. Назначэнне а. Фардона вікарыем у Гродна, 27.10.1921 г.
Б. Карэспандэнцыя духоўны х асобаў да а. Мельхіора Фардона:
1. Ліст да клерыка Юзафа Фардона (няма даты).
2. Ліст ад кс. Наневіча, 17.03.1902 г.
3. Ліст з Віленскай курыі Біскупа, 31.05.1903 г.
4. Ліст ад Кіраўніка Віленскай дыяцэзіі, 15.09.1903 г.
5. Ліст з Віленскай курыі Біскупа, 09.10.1903 г.
6. Ліст з Віленскай курыі Біскупа, 23.12.1903 г.
7. Ліст рэкамендацыйны (няма даты).
8. Паштоўка ад кс. дэкана Жаброўскага, 13.05.1919 г.
9. Ліст айца правінцыяла Алоіза Карвацкага, 19.03.1921 г.
10. Ліст айца правінцыяла Алоіза Карвацага, 26.04.1921 г.
11. Ліст айца правінцыяла Алоіза Карвацага, 19.05.1921 г.
12. Ліст айца правінцыяла Алоіза Карвацага, 04.09.1921 г.
13. Віншаванне з імянінамі ад. бр. Даната Тышкевіча,
04.01.1923г.
14.
Адвольная картка, квіток аддання ў апеку ад кс.
Жаброўскага, 06.09.1926 г.
В.
1.
2.
3.

Карэспандэнцыя ад дзяржаўнай улады:
Ліст ад генерал-губернатара Сталыпіна, 02.08.1902 г.
Пасведчанне з паліцыі, 14.06.1904 г.
Ліст з канцылярыі генерал-губернатара, 03.12.1907 г.
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4. Пропуск з паліцыі, 22.04.1915 г.
Г. Карэспандэнцыя ад свецкіх асобаў:
1. Ліст ад пана Юзафа Біспінга, 12/24.03.1890 г.
2. Ліст ад пані Асоршны, 01.06.1904 г.
3. Ліст ад пана Стэфана Данілоўскага, 25.05.1906 г.
4. Ліст ад пана Навіцкага, 28.11. няма году.
5. Пасведчанне ад Леанарда Былінскага, 13.03.1907 г.
6. Віншаванне з нараджэннем ад пані Анны Шлераз, 03.07.1908
г.
7. Ліст ад пана Умястоўскага, 07.1909 г.
8. Візітка ад пані Францішкі Гертруды Дудзінскай, 27.07.1917 г.
Д. Дакументы, звязаныя з працай кс. Фардона:
1. Акт будаўніцтва касцёла ў Дуброве, 18.05.1897 г.
2. Акт будаўніцтва касцёла ў Дуброве, 30.09.1897 г.
3. Акт агляду новапабудаванага касцёла ў Дуброве, 02.04.1902 г.
4. Пратакол з датай 10.03.1918 г.
5. Кніга імшальная 1/1.1926-31/XII.1931, II, няма нумарацыі
старонак.
6. Касавыя рахункі 1921 г. (1921-1935, няма нумарацыі
старонак).
II. Архіў АА Ф ранцішканаў у Кракаве
1. Асtа Соаdunatae Рrovinciae Роlоnіае - Russiae еt Lithuaniae 5.
Т. 8.
2. Antonii Pat. еt В.Jakobi dе Strepa. А. D.1920.Sуgn. В-ІVа-4.
3. Acta Provinciae Sancti Antonii Paduani Minorum Conventualium
in Regno
4. Galiciae et Lodomeriae ac Magni Ducatus Cracoviensis ab anno
D. 1879
5. Inchoate. Sygn. B-IVa-3.
6. Acta Capituli Provincjalis diebus 19, 20 et 21 Aug. 1924.
7. Actus affiliationis, 20.09.1910 r.
8. Actus Capitulum Conventum, дапускае а. Фардона да
складання прафесіі, 10.07.1911 г.
9. Акт аблачэння, 02.10.1910 г.
10. Declaratio - просьба аб прафесіі, 14.07.1911 г.
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11. Карвацкі А., Літва. Матэр'ялы да гісторыі Правінцыі і
канвентаў АА Ф-ранцішканаў. Т. 5. Provincjalat АА Францішканаў у
Львове. Sуgn. Е-І-5.
12. Карвацкі А., Мемуары кс. Алоіза Карвацкага, францішканіна
- ад часу ўступлення ў Закон у 1883 годзе, а ўспамінае ад г.1902., с.
580, 628. Рукагіс.
13. Litterae testimoniales, 12.08.1910 г.
14. Кубіт А., А. Мельхіор Фардон. Кракаў, 1940-1945. Рукапіс
часткова машы-напісны. Сс. 65.
15. Ліст а. гвардыяна з Львова да а. гвардыяна з Кракава,
02.09.1910 г.
16. Ліст а. правінцыяла Перагрына Гачэлі да а. гвардыяна Алоіза
Карвац-кага з Кракава, 21.09.1910 г.
17. Просьба
ў Апостальскай
Сталіцы пра
трохмесячнае
скарачэнне гадавога навіцыяту, 20.06.1911 г. (на адным дакумёнце
просьба і адказ).
18. Пасведчанне аб законнай прафесіі, 14.07.1911 г.
19. Пасведчанне аб пасвячэннях кс. Фардона, 30.12.1891 г.
III. Архіў АА Ф ранцішканаў у Непакалянаве
1. Ліст а. Максімільяна Кольбэ да брата а. Альфонса Кольбэ,
Закапанэ,
27.06.1925 г.
2. Ліст а. Максімільяна ў Непакалянаў, які пісаў у цягніку
Нагасакі-Модзі, 25.05.1932 г.
3. Ліст а. Максімільяна Кольбэ да Ежыя Вярдана, Нагасакі,
31.10.1933 г.
4. Кольбэ М., Мемуары 1921-1929. Рукапіс.
5. Кольбэ А. , Мемуары, сшытак 5, с. 105. Рукапіс.
6. Кніга запісаў М.І. Ксяндзы, законнікі, клерыкі, законніцы,
1926 г.
IV. Архіў АА Ф ранцішканаў у Варшаве
А. Збор пісьмовых сведчанняў відавочцаў жыцця, славы святасці
і гераічнасці цнот Слугі Божага а. Мельхіора Юзафа Фардона, якія
сабраны ў 1927-1928 і 1953-1958 гг.:
1. Бп. Казімір Мікалай Міхалкевіч, біскуп дапаможны Віленскай
дыяцэзіі, 21.05.1928 г.
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2. Кс. Раман Тартырла, святар Віленскай дыяцэзіі, 01.02.1958 г.
3. Кс. пралат Адам Абрамовіч, святар Віленскай дыяцэзіі,
10.02.1958 г.
4. Кс. канонік Юзаф Марцінкевіч, святар Віленскай дыяцэзіі,
11.02.1958 г.
5. Кс. Ян Ляўковіч, святар Віленскай дыяцэзіі, 25.02.1958 г.
6. Кс. Мечыслаў Кузьміцкі, святар Віленскай дыяцэзіі,
14.03.1958 г.
7. Кс. Генрых Ваяводскі, святар Віленскай дыяцэзіі. Паказанне
пац-вердзіў кардынал Генрых Раман Гульбіновіч, 27.01.1998 г.
8. А. Гуголін Чыж, святар Закону АА Францішканаў, 29.12.1927
г.
9. А. Маўрыцый Мадзурак, святар Закону АА Францішканаў,
01.03.1928 г.
10. А. Фларыян Казюра, святар Закону АА Францішканаў,
11.08.1954 г.
11. А.д-р. Віталіс Яскевіч, святар Закону АА Францішканаў,
25.03.1955 г.
12. А. Карнэль Чупрык, свя тар Закону АА Францішканаў, няма
даты.
13. Габрыэль Сямінскі, брат законны Закону АА Францішканаў,
1928 г. Другая рэляцыя з 10.06.1958 г.
14. Бр.
Іранэуш
Сідаровіч,
брат
законны
Закону АА
Францішканаў, 01.05.1955 г.
15. С. Тарэза Міхаль, сястра францішканка ад Церпячых,
09.03.1955 г.
16. С. Харытас Мікаш, сястра назарэтанка, 02.05.1956 г.
17. С.мгр. Галіна Невяроўская, сястра уршулянка Сэрца
Канаючага Езуса, 07.1954 г.
18. С. Альфонса Савіцкая, сястра назарэтанка, 22.08.1957 г.
19. С. Клеафаса Імёлчык, сястра назарэтанка, 06.11.1957 г.
20. С. Андрэа Пышко, сястра назарэтанка, 06.11.1957 г.
21. С. Баніфацыя Гляпа, сястра назарэтанка, 02.05.1958 г.
22. Дамінік Тарасевіч, былы палкоўнік царскай арміі, 09.12.1927
г., 11.12.1927 г.
23. Паказанні 8 членаў Дабравольнай пажарнай варты з Гродна,
11.03.1928 г.
Б. Дакументы меркаванага вылечвання:
1. Элеанора Патаповіч, сястра III Закону св. Францішка,
13.02.1928 г.
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2. Анна Рамашкевіч, кіраўнік гарадскога прытулку ў Вільні,
16.02.1928 г.
В. Успаміны пра жыццё а. Фардона:
1. Успаміны пра жыццё і цноты а. Мельхіора Фардона,
францішканіна, сабраныя ў 1950-1954 гг. Копіі. Сігнатура VIII/170, с.
255, - гэта копіі ўспамінаў, перапісаныя ад рукі, часткова
машынапісныя і змешчаныя ў пяці папках. I. Напісаныя тымі, хто
ведаў яго асабіста, с. 4-83; II. Сабраныя а. Тытусам Стшалевічам,
францішканінам, с. 84-108; III. Сабраныя а. Каралём Палэнгам,
францішканінам, с. 109-127; IV. Сабраныя с. Галінай Невяроўскай,
уршулянкай, у гадах 1953-1954, с. 128-244; V. Удакладненні да
ўспамінаў пра жыццё і цноты а. Мельхіора. Копіі двух артыкулаў, надрукаваных адразу пасля яго смерці, с. 245-251.
2. Акт і Хроніка Канвенту АА Францішканаў у Вільні ад 1919 да
1933 г.
3. Д. Войтчак А. «Айцец Мельхіор Фардон, францішканін»,
Кракаў, 1956 г. Машынапіс, с. 591.
V. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Гродне
1. Акт св. хросту Юзафа Якуба Фардона, ф.259, оп.1, д.32, л.98,
об.99.
2. Акт св. хросту Якуба Фардона, ф.259, оп.1, д.32, л. 150.
3. Звесткі пра Якуба Фардона, ф.1, оп.21, д.818, л.10; ф.8, оп.1,
д.550, л.6-7, д.582, л.16, об.17, д.679, л.27, об.ЗО.
4. Акт св. хросту Феліцыі Луковіч, ф.259, оп.1, д.22, л.22.
5. Ліст Кіраўніка дыяцэзіі да генерал-губернатара, 30.12.1902 г.,
ф.1, оп.18, д.823,л.1.
6. Ліст гродзенскага генерал-губернатара да віленскага генералгу-бернатара, 20.11.1913 г., ф.1, оп.18, д.1210, л.23-24.
7. Ліст
генерал-губернатара
Шабека
да
Адміністратара
Віленскай Дыяцэзіі, 28.07.1914 г., ф.1, оп.18, д.1210, л.29.
8. Ліст Кіраўніка Віленскай дыяцэзіі да гродзенскага генералгубер-натара, 02.08.1914 г., ф.1, оп.18, д.1210, л.ЗО, об.ЗО.
9. Ліст гродзенскага генерал-губернатара да кс. Казіміра
Міхалкевіча, 05.08.1914 г., ф.1, оп.18, д.1210, л.31.
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Друкаваныя крыніцы
1. Calendarium pro Clero Diocesis Vilnensis in Annum Domini
1913 edidit Sac. L. Ch. St. M. Vilnae typis et sumptibius typographiiae
V.Kopec 1912.
2. Catalogus ecclesiarum et cleri Archidioecesis Vilnensis pro Anno
Domini 1927. Vilnae Typis Joseph Zawadzki 1926.
3. Directorium horarum canonicarum et Missarum pro Dioecesi
Vilnensi. In Annum Domini bissextilem MCMIV juxta calendarium a Sede
Apostolica 1901 a. approbatum compositum. Vilnae Typis Joseph
Zawadzki 1903 r.
4. Кубіцкі П., Святары Ваяўнікі. Т.2, ч.2, Сандомеж, 1936 г.
5. План горада Гродна з 1937 г.
6. R.P. Melchior Fordon. (Necrologium), Commentarium Ordinis
Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium, 24 (1927), H.4, c. 126.
7. R.P. Melchior Fordon. (Necrologium), Commentarium Ordinis
Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium, 24 (1927), n.12, c. 330336.
Артыкулы і распрацоўкі
2. А. К.'Альфонс Кольбэ]. «С.п. А. М.Фардон, францішканін»,
«Паходня Сэрафіцка», г.2, 1927, н.4, с. 110-117, н.5, с. 144-149.
3. Баркевіч I. «Фардон Юзаф, Л. Мельхіор», «Хагеаграфія
польская», т.1, с. 341-352.
4. Цяслікевіч К. «Святар паводле Божага Сэрца», «Наша жыццё»,
г.12, 1991, н.(2)41,с. 17-18.
5. Гардзееў Ю., Розмус I. «Могілкі Фарныя ў Гродне, 1792-1939»,
выдавецтва навуковае ВШП, Кракаў, 1999.
6. «Ксёндз Юзаф Якуб Фардон», «Касцельныя весці» архідыяцэзіі ў
Беластоку, г.З (V), 1977, н.4(26), с. 128-131.
7. Лукашэвіч I. «Маці Божай Суцехі ў Гожы», Вільня, 1931.
8. Макарчык Ю. «Беатыфікацыйны працэс Слугі Божага а.
Мельхіора Юзафа Фардона», Ведамасці з Правінцыі Маці Божай
Беззаганнай Закону АА Францішканаў у Полынчы, г.39, 1998, н.3-4
(191-192), с. 77-80.
9. «А. Мельхіор Фардон», Каляндар Рыцара Беззаганнай, г.5,
1929, с. 76-87.
10. В.Л. .[Кс. Лявон Жаброўскі]. «С.п. Кс. Юзаф Якуб у законе
Мельхіор Фардон, францішканін», «Новае жыццё», г.10: 127, н.25, с. 23. Копія ў машынапісе. Архіў АА Францішканаў у Кракаве.
11. Войтчак А. «Святар паводле Божага Сэрца - Айцец Мельхіор
Юзаф Фардон», выд.: Францішкавы Рыцары, рэд. Барнатак Людамір
Ян, Непакалянаў, 1981, с. 149-188.
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12. Сатоўскі П. «Святарства службовае айца Фардона», «Рыцар
Беззаганнай», г.1997, н.(2) 488, с. 57-59.
13. Сурмач В.І. «Два прыяцелі айца Максімільяна Кольбэ» у:
«Айцец Максіміян Кольбэ. Асяроддзе жыцця і дзейнасці», Варшава,
1971, с. 142-159, 166-172.
14. Шыманскі М. «Голас тарцыяра пра с.п. а. Мельхіора»,
«Паходня Сэрафіцка», г.2, 1927, н.7, с. 215-218.
15. Зверцан А. «Фардон Юзаф Якуб ОFМCon v», «Каталіцкая
энцыклапедыя», т.5, с. 386, Люблін, 1989.
Рэлігійнае выданне
Юзаф Макарчык ОFМ Con v Слуга Бож ы А. М ельхіор Ф ардон
францішканін (1862-1927)
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