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на ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Гродна. Можа быць выкарыстана як
дапаможнік па краязнаўчых курсах у школах, гімназіях, ліцэях.
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Слова да чытачоў
З моманту публікацыі другой кніжкі з серыі "Мой горад" прайшло пяць
гадоў. Мяне не раз пыталіся: "Калі будзе трэцяя?" Аб'ектыўныя і суб'ектыўныя
прычыны затрымалі яе напісанне, але цяпер яна ў Вашых руках, і мяркуйце
самі, якая яна атрымалася.
Я хацеў данесці да Вас працяг гісторыі нашага Гродна. Другая кніжка
расказала

аб

трагічных

падзеях

-

падзелах

Рэчы

Паспалітай,

страце

незалежнасці. Трэцяя - прысвечана "расійскаму" перыяду гродзенскай гісторыі.
Гродна ў гэты час развіваўся як губернскі горад; ён быў уцягнуты ў
агульнарасійскае сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і культурнае жыццё, але
меў свае адметнасці і асаблівасці. Іх Вы знойдзеце, чытаючы аповяды пра
прамысловае развіццё горада, пра ўдзел гарадзенцаў у франка-рускай вайне
1812 г., патаемных і масонскіх таварыствах, паўстаннях 1830-1831, 1863-1864,
1905-1907

гадоў.

дзекабрыстаў,

Вы

гісторыі

пазнаёміцеся

з

гродзенскага

гродзенскімі
аддзялення

старонкамі

Расійскага

гісторыі

біблейскага

таварыства, з трагічнымі падзеямі пажару 1885 г., з жыццём гарадзенцаў. Вы
даведаецеся пра шэраг асоб, пакуль малавядомых ці невядомых для Вас.
Упершыню, напрыклад, друкуюцца поўныя спісы гродзенскіх губернатараў,
павятовых і губернскіх маршалкаў (прадвадзіцелей дваранства). Гэта дасць Вам
магчымасць, калі будзе жаданне, заняцца даследаваннем іх жыцця і дзейнасці.
Наогул хацеў бы адзначыць, што гэтая кніжка, як і папярэднія дзве, не
з'яўляецца поўнай гісторыяй Гродна дадзенага часу. Гэта нарысы, аповяды з гісторыі
горада, якія менавіта і кладуць пачатак манаграфічнага даследавання Гродна.
Вячаслаў Швед
доктар гіс тарычных навук,
прафес ар Гродзенс кага дзяржуніверс ітэта
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Губернскі горад на правым беразе Нёмана
У складзе Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага горад
Гродна быў цэнтрам павета ў складзе Трокскага (да 1793 г.), а затым
Гродзенскага (да 1795 г.) ваяводстваў. Пасля трох падзелаў Рэчы Паспалітай
апошняе перастала існаваць. Страта незалежнасці ВКЛ адбывалася ў 1772,
1793, 1795 гадах па адзінаму сцэнарыю: 1) дыпламатычныя перамовы паміж
будучымі

захопнікамі

тэрыторыі

РП;

2)

стварэнне

там

прарасійскай

канфедэрацыі; 3) увод расійскіх войск на тэрыто рыю РП; 4) анексія зямель
Беларусі; 5) легалізацыя апошняга на сейме РП; 6) прысяга насельніцтва
захопленых зямель расійскаму імператару. Насельніцтва Гродзеншчыны, як і
ўсёй Літвы і Белай Русі, апынулася ў краіне, якую Ф.Энгельс назваў «апошняй
апорай агульнаеўрапейскай рэакцыі», а У.Ленін – «турмой народаў».
Адміністрацыйнае

ўпарадкаванне

ВК Л і

Расійскай

імперыі

перад

інкарпарацыяй адрозніваліся адно ад другога, і таму расійскі ўрад павінен
быў праводзіць сваё адміністрацыйнае ўладкаванне далучаных беларускалітоўскіх зямель. У ВКЛ павятовая рэформа 1566 г. ліквідавала блытаніну
розных

тэрытарыяльных

адзінак

і

стварыла

выразную

структуру

з

ваяводстваў і паветаў. У Расійскай жа імперыі праект адміністрацыйнага
падзелу быў падрыхтаваны спецыяльнай камісіяй у 1767 г. Уся тэрыторыя
дзялілася на 20 губерняў (ко жная з іх велізарных памераў), тыя – на
правінцыі, апошнія – на паветы. Беларусь, далучыўшыся да Расіі, стала
палігонам для выпрабавання спачатку гэтага праекта, а потым – «Учреждения
для управления губерний» ад 7(18).11.1775 г. На наш погляд, гісторык Пічэта
слушна звязвае

губернскае ўладкаванне зямель Беларусі з мэтамі царскага

ўрада «больш цеснага іх зліцця з Расіяй» і называе гэта русіфікацыяй, бо
насельніцтва звыклася з былым адміністрацыйным парадкам.
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Пасля трэцяга падзела Рэчы Паспалітай была створана паводле ўказа
Кацярыны ІІ ад 14(25).12.1795 г. Слонімская губерня, у склад якой увайшоў
Гродна

як

цэнтр

павета.

У

ім

размеркаваліся

павятовыя

ўлады

(адміністрацыйная і судовая) і гараднічы. Указам ад 14(25).11.1796 г. было
арганізавана Слонімскае намесніцтва. Гродна застаўся павятовым горадам.
Павел І указам ад 6(17).02.1797 г. аб’яднаў Слонімскую і Віленскую губерні і
ўказам ад 12(23).07.1797 г. ствары ў з іх Літоўскую губерню, у складзе якой
быў Гродзенскі павет. Паводле ўказа Аляксандра І ад 9(21).09.1801 г.
Літоўская губерня была падзелена на Віленскую і Літоўска-Гродзенскую (так
яна называлася да 1840 г.) губерні.
Гродна,

а

не

Слонім

стаў

губернскім

цэнтрам

па

эканамічных

меркаваннях, а таксама таму, што ён «издревле город довольно знатный», тут
жылі вялікія князі літоўскія і польскія каралі, замежныя паслы, знаходзіўся
Галоўны літоўскі трыбунал, горад быў забудаваны добрымі і

прыдатнымі

дамамі і будынкамі, дзе можна было размеркаваць губернскія ўлады.
Гродзенскую губерню склалі Брэсцкі, Гродзенскі, Ваўкавыскі, Кобрынскі,
Лідскі,

Навагрудскі,

Пружанскі

і

Слонімскі

паветы. Паводле

ўказа

ад

18(30).12.1842 г. у склад губерні з 1843 г. уваходзілі Беластоцкі, Бельскі
(злучаны з Драгічынскім) і Сакольскі паветы са скасаванай Беластоцкай
вобласці, а Лідскі перададзены ў Віленскую губ., Навагрудскі - у Мінскую губ.
Цікава, што на гэты раз ізноў узнікла пытанне на званне губернскага горада.
Гродна перамог Беласток па прычынах гістарычнага старшынства,

па

статыстычных перавагах (большасць насельніцтва, выгоднае становішча на
адной з галоўных рэк краю, развіццё прамысловасці і гандлю), па наяўнасці
таго, што яшчэ трэба было ўладкаваць у Беластоку (адміністрацыйныя
будынкі,

сродкі

камунікацыі).

Такое

адміністрацыйна-тэрытарыяльнае

ўладкаванне губерні захоўвалася да 1921 г.
Фактычна Літо ўска-Гродзенская губерня пачала існаваць з 1 (13) студзеня
1802 г., калі ў поўнач адбылося першае пасяджэнне губернскага праўлення. У
Каложы, ці ў царкве Раства Багародзіцы базыліянскага манастыра, адбылася
літургія, затым – мша аб здароўі Гасудара Імператара і ўсёй царскай сям’і.
Пасля гэтага прызначаныя літоўскім генерал-губернатарам Л.Л.Бенігсэнам
чыноўнікі сабраліся ў былым палацы А.Тызенгаўза, дзе размеркаваліся
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губернскія ўстановы (цяпер на гэтым месцы знаходзяцца помнік савецкім
ваярам і Вечны агонь). Памяшканні былі акроплены святою вадой, і чыноўнікі
прынеслі прысягу. Былі прачытаны «приличные статьи» з высачайшага
«Учреждения о губерниях», пасля чаго віцэ-губернатар стацкі дарадца Пётр
Іванавіч Берг, дарадца праўлення Пётр Панкратавіч Прежэнц і калежскі
сакратар Нікіфар Загаранскі занялі свае месцы і загадалі «запісаць адкрыццё
Літоўска-Гродзенскай губерні ў журнал і данесці пра гэтае ў Кіруючы Сенат»,
што

і

было

зроблена.

Пратакол

першага

пасяджэння

захоўваецца

ў

Нацыянальным гістарычным архіве Рэспублікі Беларусь у Гродне. У гэты ж
дзень адбылося першае пасяджэнне Гродзенскай казённай палаты.
19

(31)

мая

пастаноўлены

1802

парадак

г.

указам,

дваранскіх

агульных

дадзеным
выбараў

падставах,

у

далучаных»

на

губерниях».

3 (15) сакавіка 1805 г. выйшаў указ

Кіруючаму

Сенату,

«губернях,

ад

прадпісаных

па

быў

Польшчы

«Учреждению

о

«Аб парадку выбараў у

губернях, ад Польшчы далучаных». Адпаведна з ім было абмежавана кола
выбарчых толькі тымі дваранамі, якія мелі 18 ці болей гадоў і валодалі ў
губерні нерухомым маёнткам, які прыносіць не меней 150 рублёў прыбытку.
Маглі быць выбранымі на пасаду толькі дваране, не маладзейшыя за 23 гады і
маючыя права голасу ў дваранскім сходзе. Павятовыя і губернскі маршалы
выбіраліся таксама, як і прадвадзіцелі дваранства

рускіх губерняў на

падставе Даравальнай граматы дваранству ад 1785 г.
11 (23) ліпеня 1802 г. высачайшым указам Сената быў зацверджаны герб
Літоўска-Гродзенскай губерні: у верхняй частцы шчыта – «ездок в латах,
скачущий на белом коне в правую сторону, у кото рого в правой руке поднятая
вверх сабля, а на левой надет серебряной щит с красным осьмиконечным
крестом» (Пагоня) ў чырвоным полі, у ніжняй – выява зубра ў сярэбраным
полі; пасля 1845 г. на шчыце герба застаўся толькі зубр у чырвоным полі. У
1878 г. была зменена выява зубра («золотой зубр с черными глазами и
языком»), гербу нададзены расійская імператарская карона, стужкі і лісце
дуба (такую выяву герба можна паглядзець у 3 томе Энцыклапедыі гісторыі
Беларусі, с.125).
Гэтым жа ўказам 1802 г. быў зацверджаны мундзір Гродзенскай губерні.
У Поўным зборы законаў Расійскай імперыі ён апісваецца наступным чынам:
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«Кафтан тёмно-зелёного цвета, воротник и обшлага бархатные, красного
цвета, подкладка белая, камзол и исподнее платье белые, пуговицы белые с
изображением герба» (Т.27. - С.190). Звярніце ўвагу на спалучэнне зялёнага і
чырвонага колераў у вопратцы чыноўніка.
28 жніўня (9.09) 1802 г. былі зацверджаны штаты прысутных месцаў
Гродзенскай губерні. Вышэйшай службовай асобай (начальнікам) губерні,
надзеленай

адміністрацыйнай,

судовай,

ваеннай

і

палітычнай

уладай,

з’яўляўся губернатар. Ён назначаўся царом па прадстаўленню міністра
ўнутраных спраў з ліку асоб, якія належалі да вышэйшых колаў дваранства.
Абавязкі губернатара абумоўліваліся настаўленнямі 1728 і 1764 г. (галава і
гаспадар губерні), наказам губернатарам 1837 г. (прадстаўнік вярхоўнай
улады на месцы), указам 1856 г. (права выдаваць пастановы і інструкцыі, якія
раскрываюць агульныя артыкулы
вышэйшай
вярхоўных

урадавай
праў

улады

законаў).

павінен

самадзяржаўя,

Губернатар як прадстаўнік

быў

сачыць

карысцямі

«за

дзяржавы

непарушнасцю
і

дакладным

выконваннем законаў, статутаў, найвышэйшых загадаў, указаў Сената і
загадаў

начальства».

Губернатар

з’яўляўся

старшынёю

губернскага

праўлення, статыстычнага камітэта, губернскіх прысутніцтваў (па сялянскіх
справах, па земскіх і
справах, па
членам

гарадскіх сп равах, па

вайсковай

піцейных і па

павіннасці і інш.). Быў таксама

фабрычных

старшынёю або

яшчэ прыкладна 20 камісій і камітэтаў, якія дзейнічалі ў губерні.

Губернатар ажыццяўляў ведамасны
падпарадкаваных

надведамасны нагляд за дзейнасцю

яму ўстаноў і асоб: губернскага праўлення, камітэтаў і

камісій, казённай палаты і
паліцмайстра,

і

яе ўстаноў, судовых

гараднічага,

землямераў,

палат і іх органаў, обер-

прыказа

грамадскай

апекі,

сумленнага суда.
Фінансавая дзейнасць губернатара тычылася збору розных падаткаў,
нядоімак, складання штогадовых каштарысаў земскіх збораў, клопату аб
належным

становішчы

ўсіх

казённых

будынкаў. Ваенныя функцыі

вымушалі губернатара праводзіць рэкруцкія наборы, дапамагаць ваеннаму
начальству, турбавацца аб кватэрным і харчовым забеспячэнні воінскіх і
рэкруцкіх
паліцэйскія

каманд, якія знаходзяцца на

тэрыто рыі губерні. Выконваючы

абавязкі (а ў паліцэйскай дзяржаве яны носяць усемагутны і
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ўсёабдымны характар), губернатар падтрымліваў грамадскі

парадак

і

спакой, забяспечваў дзяржаўную і асабістую бяспеку, сачы ў, каб не было
тайных таварыстваў, займаўся

пошукам дзяржаўных злачынцаў і збеглых,

назіраў за дзейнасцю пажарных служб, санітарнай і медыцынскай паліцыі,
за асобамі, якія знаходзіліся пад наглядам паліцыі, і інш. Судовая дзейнасць
патрабавала

ад

губернатара

займацца

справамі

крымінальнага судаводства: зацвярджэнне
палаты грамадзянскага суда, сумленных

грамадзянскага

і

выбарных суддзей, рашэнняў
судоў, нагляд за следствам (мог

нават адмяніць прыгавор) і прызначэннямі ваеннага суда.
Гродзенскімі

губернатарамі

(афіцыйнымі

расійскімі)

на

працягу

існавання губерні былі 39 чалавек (даты па новаму стылю).

Кошалеў

Дзмітры

Радзівонавіч

(Ірадзівонавіч),

сапраўдны

стацкі

дарадца, 01.04.1802 - 08.07.1803.
Ланской Васіль Сяргеевіч, тайны дарадца, 08.07.1803- 06.04.1813.
Карл

Карлавіч,

сапраўдны

Друцкі-Любецкі

Ксаверы

Францавіч,

Лешэрн

стацкі

дарадца,

06.04.1813-

03.02.1816.
сапраўдны

стацкі

дарадца,

стацкі

дарадца,

03.02.1816-01.08.1816.
Станіслаў

Урсын-Нямцэвіч

Францавіч,

сапраўдны

01.08.1816-04.12.1817.
Бутаўт-Анджэйковіч Міхаіл Фадзеевіч, стацкі дарадца, 17.02.181811.11.1824; у 1813 - 1817 г. - віцэ-губернатар, 1817-1818 – выконваючы
абавязкі губернатара.
Бабяцінскі Міхаіл Трафімавіч, стацкі дарадца, 11.11.1824-26.08.1831.
Бажанаў, стацкі дарадца, 26.08.1831-05.09.1831.
Мураўёў Міхаіл Мікалаевіч, сапраўдны стацкі дарадца, 05.09.183124.01.1835.
Копцеў Нікіфар Харлампіевіч, генерал-маёр, 24.01.1835-28.05.1836.
Дапельм аер (Дапельмайер) Рыгор Гаўрылавіч, сапраўдны стацкі дарадца,
28.05.1836-01.12.1842.
Яневіч-Янеўскі

Феадосій

Сямёнавіч,

стацкі

дарадца,

абавязкі губернатара віцэ-губернатар, 08.12.1842 - 08.08.1844.
8

выконваючы

Фёдар

Васькоў

Іванавіч,

сапраўдны

стацкі

дарадца,

08.08.1844-

28.03.1848.
Ховен

Хрыстафор

Хрыстафоравіч,

барон,

генерал

ад

інфантэрыі,

дарадца,

16.05.1856-

29.03.1848 - 15.05.1856.
Шпейер

Іван

Абрамавіч,

сапраўдны

стацкі

13.09.1861.
Дрэнякін Аляксандр Максімавіч, світы Яго Імператарскай Вялікасці
генерал-маёр, 01.11.1861-04.04.1862.
Галер Іван Уладзіміравіч, генерал-маёр, 04.04.1862- 29.04.1863. генералмаёр,15.05.1879-28.10.1883.
Бобрынскі Уладзімір Аляксеевіч, світы Яго Імператарскай Вялікасці
генерал-маёр, 29.04.1863-02.08.1863.
Скварцоў Іван Мікалаевіч, генерал-маёр, 02.08.1863 - 25.01.1868.
Крапоткін Дзмітры Мікалаевіч, світы Яго Імператарскай Вялікасці
генерал-маёр, князь, 25.01.1868-27.07.1870.
Зураў Аляксандр Елпідзіфаравіч, світы Яго Імператарскай Вялікасці
генерал-маёр, 27.07.1870-31.05.1878.
Валь

Віктар

Карл

Конрад

Вільгельм

Вільгельмавіч,

світы

Яго

Імператарскай Вялікасці флігель-ад’ютант, 16.06.1878-12.03.1879.
Цэйнмерн Мікалай Максімавіч, світы Яго Імператарскай Вялікасці
генерал-маёр, 15.05.1879-28.10.1883.
Пацёмкін Аляксандр Мікалаевіч, сапраўдны стацкі дарадца, 22.11.188301.05.1890.
Бацюшкаў Дзмітры Мікалаевіч, тайны дарадца, 01.05.1890-18.03.1899.
Дабравольскі

Мікалай

20.02.1897-14.04.1899

-

Аляксандравіч,

сапраўдны

віцэ-губернатар,

стацкі

дарадца,

14.04.1899-17.02.1900

-

выконваючы абавязкі губернатара, да 01.11.1900 - губернатар.
Лішын Віктар Дзмітрыевіч, сапраўдны стацкі дарадца, 01.11.190011.02.1901.
Урусаў Мікалай

Пятровіч,

сапраўдны

стацкі

дарадца,

Двара

Яго

Імператарскай Вялікасці камергер, 11.02.1901- 03.06.1902.
Сталыпін

Пётр

Аркадзіевіч,

Двара

камергер, 13.06.1902-28.02.1903.
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Яго

Імператарскай

Вялікасці

Асаргін Міхаіл Міхайлавіч,

сапраўдны

стацкі

дарадца,

Двара

Яго

Імператарскай Вялікасці камергер, 28.02.-29.09.1903 - выконваючы абавязкі,
затым па 1905 г. - губернатар.
Блок Іван Львовіч, сапраўдны стацкі дарадца, 1905- 26.02.1906.
Кісцер Уладзімір Канстанцінавіч, сапраўдны стацкі дарадца, 26.02.190612.07.1906.
Зэйн Франц Альберт Аляксандравіч, генерал-маёр Генеральнага штаба,
12.07.1906-29.11.1907.
Барзэнка Віктар Міхайлавіч, сапраўдны стацкі дарадца, 29.11.1907- не
раней за 24.12.1912.
Баярскі Пётр Міхайлавіч, калежскі асэсар, не раней за 24.12.191228.10.1913.
Шабека Вадзім Мікалаевіч, світы Яго Імператарскай Вялікасці генералмаёр, 28.10.1913- не раней за 03.08.1915.
Крэйтан Аляксандр Мікалаевіч, стацкі дарадца, 20.03.1916-14.02.1917.
Байе выконваў у лютым - сакавіку 1917 г. у Калузе абавязкі віцэгубернатара, а потым – губернатара.
Прохараў

Фёдар

Рыгоравіч,

стацкі

дарадца,

былы

начальнік

Гродзенскага ўпраўлення земляробства і дзяржаўнай маёмасці, выконваў
абавязкі губернатара ў сакавіку-маі 1917 г.
Паважанаму чытачу, магчыма, нецікава было чытаць гэты пералік
прозвішчаў, але ўявіце, як цяжка было яго скласці. Вы бачыце, што і сёння
невядомы імя і імя па бацьку некаторых губернатараў, даты знаходжання на
пасадзе. Апошнія даводзілася неаднаразова ўдакладняць, і аўтар не ўпэўнены,
што дзе-небудзь не памыліўся з прычыны недастатковай базы дадзеных.
Былі сярод гродзенскіх губернатараў самыя розныя асобы: казнакрад
Кошалеў; масон Бутаўт-Андржэйковіч; ініцыятары даследавання Друскеніцкіх
крыніц Бабяцінскі і Дапельмайер, браты рэвалюцыянераў Урсын-Нямцэвіч і
Крапоткін; рэфарматары Друцкі- Любецкі і Сталыпін; віцэ-старшыня камітэта
па будаўніцтву храма Хрыста Выратавальніка
Гродна Скварцоў;

Ховен; ганаровы грамадзянін

дабрачынцы Зураў і Цэймерн, а таксама іншыя, якія

дастойныя асобных нарысаў пра сябе. Сярод губернатараў толькі Ланской,
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Друцкі- Любецкі,

Урсын-Нямцэвіч

і

Бутаўт-Андржэйковіч

мелі

мясцовае

паходжанне (усе кіравалі губерняй да Лістападаўскага паўстання). Інакш і
быць не

магло, бо іх галоўнай задачай была

русіфікацыя прымусова

далучаных зямель былой Літвы (у дадзеным выпадку гістарычная назва
Панямоння):

правядзенне

адпаведнай

агульнарасійскай

эканамічнай,

унутранай і знешняй, адукацыйнай і культурнай, саслоўнай палітыкі. А
значыць, падаўляць любыя праявы польскага ці ліцвінскага (беларускага)
грамадска-палітычнага руху: замяняць польскую сістэму адукацыі на рускую
(з рускаю моваю, падручнікамі і настаўнікамі); разганяць патаемныя і
паўпатаемныя гурткі, таварыствы, масонскія ложы; падаўляць паўстанні і
вышукваць

польскіх

эмісараў;

уладкоўваць

агульнаімперскую

сістэму

кіравання і суда і да т.п.
Па-за межамі расійскіх падданых гродзенскімі губернатарамі былі яшчэ
тры асобы. Усе яны кіравалі Гродзенскай губерняй у трагічны час фран карускай вайны 1812 г. Ад уваходжання французскіх войскаў у Гродна 30
чэрвеня да стварэння Гродзенскай канфедэрацыі 4 ліпеня губернатарам быў
прызначаны Жазэфам Банапартам камандзір 4-й дывізіі лёгкай кавалерыі
Аляксандр Аляксандравіч Ражнецкі. Пасля яго губернатарстваваў некалькі
дзён (не пазней як да Мірскай бітвы 9-10.07) былы Варшаўскі губернатар,
камандуючы 18-й дывізіяй V корпуса Людвік Камянецкі. З 21 ліпеня ўлада
перайшла ў рукі французскага маршала і былога губернатара ганзейскіх
гарадоў Вільгельма Марыі Анны ле Брюна.
Паводле «Учреждения для

управления губерний» агульнае

кіраванне

губерняй «імем Яе Вялікасці і складаючае таму як бы орган Кіруючага
Сената»

ажыццяўляла

губернатар, некалькі
праўлення
губернатара,

губернскае

абнародваць
за

іх

законы,

выкананнем,

Справаводства вялося канцылярыяй
аддзяленні. Даволі

яго

склад

функцыі

назіраць

за

уваходзілі

губернскага

распараджэнні

праўлення, якая

ўрада

прысутнасці

для

і

«благочинием».
мела

чатыры

значная колькасць спраў вырашалася ў камітэтах

камісіях, а таксама ў апекунскім аб турмах
прытулкаў,

У

дарадцаў і віцэ-губернатар. У

ўваходзіла
сачыць

праўленне.

і

таварыстве, апекі дзіцячых

«освидетельствования

умалишённых».

Пры

праўленні быў губернскі пракурор, які паводле «Учреждения о губерниях»
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з’яўляўся

«прадстаўніком элемента законнасці і ахоўнікам закона». Ён

ажыццяўляў агульны і мясцовы нагляд за выкананнем законаў і хуткім
здзяйсненнем правасуддзя. Даследчык А.Бліноў правільна піша, што, «маючы
толькі двух страпчых і пракуратуру, губернскі
губернскага

горада, не

мог выконваць

пракурор, прымацаваны да
свае абавязкі здавальняюча.

Губернатар трымаўся ў адносінах да яго як начальнік».
Другой асобаю ў губерні быў віцэ-губернатар. Ён павінен быў быць
непасрэдным памочнікам і супрацоўнікам губернатара. Ён наглядаў за
справаводствам, добраўладкаваннем і парадкам у губернскім праўленні і
канцылярыях прысутных месцаў. Калі адсутнічаў губернатар, ён выконваў яго
абавязкі. Да 1845 г. віцэ-губернатар узначальваў казённую палату. Казённыя
палаты мелі наступныя аддзяленні: гаспадарчае – займалася
сялянамі

і

дзяржаўнымі

лясамі, іх эксплуатацыяй і
збораў – ажыццяўляла

маёмасцямі (да
мясцовай

нагляд

дзяржаўнымі

1838 г.); лясное –

казённымі

лясной вартай (да 1838 г.); піцейных

за

піцейнымі

адкупамі, за

выдачай

пасведчанняў на вінакурэнне і за дзейнасцю казённых піцейных устаноў;
казначэйскае
ажыццяўляла

–

кіравала

павятовымі

казначэйствамі;

ўнутраны фінансавы нагляд (рэвізію

справаздач

казначэйстваў). У функцыі

правядзенне

таргоў

падатнага

кніг

і

палат

–

гадавых
уваходзілі

на падрады, размеркаванне па губерні дзяржаўных

падаткаў, назіранне за
(рэвізій)

казённых

рэвізскае

гандлем

насельніцтва,

і

прамысловасцю, правядзенне перапісу
пакаранне

парушальнікаў

казначэйства. Патрабаванні палаты прыводзіліся ў выкананне
1863 г. адбылася рэформа, пасля якой функцыі

казённай

устаноў

паліцыяй. У
палаты

былі

зведзены да вузка фінансавых пытанняў.
Яшчэ

сярод

губернскіх

устаноў

кіравання

і

суда

былі:

палаты

крымінальных і грамадзянскіх спраў, сумленны суд, прыказ грамадскай апекі
(«общественного призрения»),

урачэбная ўправа, землеўпарадкавальная і

будаўнічая часткі. Усе яны знаходзіліся ў Гродне. «Учреждением о губернии»
была

прадугледжана

пасада

гараднічага.

Ён

прызначаўся Сенатам

па

прадстаўленню губернскага праўлення з адстаўных вайсковых чыноў. Павінен
быў сачыць за тым, каб у горадзе захоўваліся «благочиние, добронравие и
порядок». З гэтаю мэтай гараднічы назіраў за выкананнем законаў і прымаў
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меры супраць іх парушальнікаў; прыводзіў у дзеянне рашэнні праўлення,
судовых

палат;

сачыў,

каб

ніхто

не

прадпрымаў

дзеянняў

супраць

«подданического долга и послушания»; разам з магістратам назіраў за гандлем,
санітарным і супрацьпажарным станам горада, сродкамі

камунікацый,

казённымі будынкамі і гарадскімі кватэрамі. Яму падпарадкоўваліся штатныя
вайсковыя каманды ў горадзе. У Гродне пасада гараднічага была тады, калі
горад быў толькі павятовым цэнтрам. Нам вядомы адзін гараднічы – Людвік
Панцэрбітар (1795 - ?1797 г.).
У губернскім Гродне гаспадарыў гарадавы магістрат. У яго ўваходзілі два
бургамістры, некалькі ратманаў і лаўнікі. Гэта былі выбарныя ад гарадскога
грамадства (купцоў і вытворцаў) урадавыя чыноўнікі. Яны вырашалі пытанні
эканамічнага і культурнага жыцця горада, судовыя справы па крымінальных
злачынствах. Пасля гарадской рэформы 1870 г., якая праводзілася на землях
Беларусі са спазненнем на пяць гадоў, справа кіравання горадам была
даручана гарадской думе (выбарнаму органу гараджан на аснове маёмаснага і
ўзроставага цэнзаў) і гарадской управе – выканаўчаму органу думы, які
складаўся з 2-3 асоб, выбраных думай з асяроддзя буржуазіі і гарадскіх
вярхоў. На чале гарадской управы быў гарадскі галава, які адначасова
з’яўляўся старшынёй гарадской думы. Сябры ўправы займаліся пытаннямі
гаспадаркі

і

добраўпарадкавання гарадоў,

праводзілі

супрацьпажарныя

мерапрыемствы, ажыццяўлялі нагляд за развіццём мясцовай эканомікі,
культуры, станам здароўя і адукацыі.
У Гродне знаходзілася сядзіба Дваранскага дэпутацкага схода, дзе былі
канцылярыя губернскага

маршала,

архіў Дваранства,

памяшканні

для

пасяджэнняў. У НГАРБ у Гродне захавалася справа «Дело о покупке здания
Гродненского

вице-губернатора

Максимовича

дворянами

Гродненской

губернии». Дакументы, датаваныя лютым-сакавіком 1827 г., сведчаць аб
няўдалай

спробе

губернскага

маршала

Чацвярцінскага

набыць

для

Дваранскага схода мураваны 2-павярховы дом, секвестраваны казною ў
Максімовіча (сёння гэта стары будынак Гродзенскага аблвыканкома). Сенатар
М.Навасільцаў адказаў у просьбе, спасылаючыся на тое, што казна можа
страціць грошы, калі запазычанасць Максімовіча будзе больш атрыманых ад
продажу дома грошаў (120 тыс. руб.).
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З’езды дваран падзяляліся на звычайныя

і

надзвычайныя.

Першыя

збіраліся адзін раз у тры гады ў зімовы час ( снежань – студзень ) на 15
дзён. Другія праходзілі па загаду або дазволу губернатара. Падчас з’ездаў
жыццё Гродна ажывала і напаўнялася новымі дзеямі і асобамі. На павятовых
дваранскіх сходах вырашаліся саслоўныя сп равы
складанне спісу дваран
пасяджэннях

сходу,

павятовага маштабу:

з вызначэннем праў кожнага з іх на ўдзел у

выбары

дэпутата

для рэвізіі

справаздачы

аб

выкарыстанні і становішчы дваранскай казны, кандыдатаў на пасады ў
павятовыя

ўстановы. У

кампетэнцыю

губернскага дваранскага сходу

ўваходзілі: выбары на пасаду ў саслоўныя

дваранскія

органы (маршалкі,

сакратар дваранскага сходу, засядацелі ў дваранскую апеку, верхні і ніжні
земскі суды, сумленны
прапанаваных

і

павятовы суды і інш.); рашэнне пытанняў,

урадам; права хадайніцтва праз спецыяльна

дэпутацыю

перад

ліквідацыі

мясцовых

выбраную

генерал-губернатарам, Сенатам і царом (па пытаннях

кіраванні); вядзенне

злоўжыванняў

дваранскіх

і

нязручнасцей

у

мясцовым

кніг і выключэнне з дваранства (нават

тых, хто не быў асуджаны судом, але яго ганебны ўчынак вядомы ўсім);
складанне капіталаў для саслоўных патрэб (абавязак усіх дваран губерні);
распараджэнне

маёмасцю

дваранскага

грамадства.

Забаранялася

абмяркоўваць пытанні аб асновах дзяржаўнага ладу.
На дваранскіх сходах выбіралі маршалка шляхты (з 1862 г. яго сталі
прызначаць). Тэрмін
загаду

ад

23.02

«прадвадзіцель
(7.03).1831

г.

дваранства» пачне ўжывацца пасля
Павятовы

маршалак

заканадаўству асноўным абавязкам меў загадванне ўнутранымі
шляхецкай карпарацыі: кіраўніцтва

правядзеннем

сходаў,

адпаведна
справамі
апека над

сіратамі і хворымі, выдача пасведчанняў аб дваранскім паходжанні і інш.
На практыцы былі актыўнымі дзеячамі мясцовай адміністрацыйнай улады:
старшынствавалі

на

пасяджэннях

воспенных, харчовых і іншых

павятовых

дарожна-будаўнічых,

камітэтаў і камісій, збіралі для начальнікаў

губерняў статыстычны матэрыял аб ураджайнасці, цэнах на харчаванне і
будаўнічыя матэрыялы, аплаце падаткаў і
губернатараў.
Гродзенскімі павятовымі маршалкамі былі:
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г.д., выконвалі

даручэнні

Людвік Панцэржынскі, калежскі дарадца,

1798-1809.

Ксаверы кн. Друцкі-Любецкі, сапр. стацкі дарадца,

1809-1815.

Станіслаў Гоўвалд т,

1815-1819.

Канстанцін кн. Святаполк-Чацвярцінскі,

1821-1825.

Караль Баржэцкі,

1825-1837.

Францішак гр. Пуслоўскі, дарадца Двара,

1837-1848.

Раман Ляхніцкі, паручнік гвардыі,

1848-1862.

Аляксандр кн. Друцкі-Любецкі,

1862-1864.

Антон Левандоўскі, генерал-маёр,

1866-1874.

Аляксандр Ж алтухін, стацкі дарадца, камер-юнкер,

1874-1877.

Уладзімір Вірыён, дарадца Двара,

1878-1883.

Густаў-Эміл Вес тберг, сапр. стацкі дарадца,

1883-1885.

Аляксандр Русс аў, генерал-маёр,

1885-1897.

Ежы Елч анінаў, генерал-лейтэнант,

1897-1898.

Мікалай Кошалеў, калежскі сакратар,

1898-1901.

Аляксей Азнабішын, калежскі дарадца, камер-юнкер,

1901-1905.

Мікалай Невяровіч, дарадца Двара, шамбелян,

1905-1906.

Аляксандр Ушакоў, калежскі асэсар,

1906-1915.

Губернскі
доверительно

маршалак павінен быў дакладваць у МУС «откровенно
обо

всём,

что

может

способствовать

и

исполнению

благотворительных видов Его Императорского Величества». Зразумела, што
на пасады маршалкаў (як наогул на ўсе выбарныя месцы) павінны былі
трапіць

толькі

асобы благанадзейныя, здольныя і строгай маральнасці.

Такімі, верагодна, былі наступныя губернскія маршалкі.
Станіслаў Урсін-Ням цэвіч, сапраўдны стацкі дарадца,
Павел Барэйша, калежскі дарадца,

1801- 1807.

1807-1809.

Людвік Панцэржынскі, калежскі дарадца,

1809-1815.

Ксаверы кн. Друцкі-Любецкі, сапр. стацкі дарадца,

1815-1817.

Калікст Межэеўскі,

1817-1819.

Казімір гр. Грабоўскі, стацкі дарадца, камандор Маль15

тыйскага ордэна,

1819-1825.

Канстанцін кн. Святаполк-Чацвярцінскі,

1825-1828.

Ксаверы кн. Друцкі-Любецкі, сапр. стацкі дарадца,

1828-1834.

Караль Залескі,

1837-1838

Францішак гр. Пуслоўскі, дарадца Двара,

1838-1846.

Раман Ляхніцкі, паручнік гвардыі,

1846-1847.

Стэфан Нез абітоўскі, тытулярны дарадца,

1847-1853.

Калікст Ажэшка, стацкі дарадца, камер-юнкер,

1853-1861.

Віктар граф С таржэнскі,

1861-1868.

Юліян Крывіцкі, сапраўдны стацкі дарадца,

1863-1867.

Уладзімір Давыд аў, сапр. стацкі дарадца, шамбелян, 1867-1878.
Ян Урсін-Нямцэвіч, тайны дарадца, шамбелян,

1878-1901.

Пётр Вяроўкін, калежскі дарадца, шамбелян,

1901-1904.

Ян Вышэслаўцаў, стацкі дарадца,

1904-1906.

Мікалай Невяровіч, калежскі дарадца, шамбелян,
Думаю,

прыйдзе

час,

і

пра

гэтых

маршалкаў

1906-1915.
і

прадвадзіцеляў

дваранства хтосьці напіша біяграфічныя нарысы. А я заканчваю свой першы
нарыс у гэтай кніжцы, каб перайсці да расказаў пра тыя падзеі, якія прайшлі
праз губернскі Гродна і ў якіх мы з некаторымі пералічанымі асобамі
сустрэнемся.

Мал. 1. Від на цэнтральную частку старога горада збоку сучаснага новага
парку
(паштоўка пачатку ХХ ст.)
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Капялюшы ад Бурды, тытунь ад Шарашэўскага
Людзі кажуць: «Будзе хлеб, будзе і песня». Як жа дабывалі свой хлеб
гродзенцы або як развівалася эканоміка Гродна ў ХІХ - пачатку ХХ ст.?
Перш усяго адзначым, што Гродна быў цэнтрам рамеснага развіцця.
Колькасць гарадскіх рамеснікаў у гэты час вагалася: у 1800 г. – 1 699 чалавек,
1825 г. - 665 чал., 1859 г. - 489 чал., 1899 г. – 1 982 чал. Гэта былі гарбары,
краўцы, шаўцы, кушнеры, шапашнікі, кавалі, ганчары, муляры, брукары,
фурманы, півавары і іншыя. Значная частка рамеснікаў, як і раней, была
аб’яднана ў цэхі – прафесіянальную арганізацыю (карпарацыю), створаную з
мэтаю манапалізацыі рамяства і для супольнага адпраўлення некаторых
жыццёвых функцый. Першы ўспамін аб арганізацыі цэха ў Гродне адносіцца
да 13 лютага 1570 г., калі гродзенскі магістрат зацвердзіў статут аб’яднанага
цэха кавалёў, кацельшчыкаў, мечнікаў, слесараў (металістаў). Як і раней, цэх
быў іерархічнай арганізацыяй і складаўся з вучняў, падмайстраў (чэляднікаў),
майстраў, адносіны паміж якімі рэгуляваліся статутам. На чале цэхаў стаялі
старшыя майстры або цэхмайстры, а ўсе цэхі ў горадзе падпарадкоўваліся
рамеснай управе.
У першай палове ХІХ ст. цэхі паступова страчвалі свой уплыў на
развіццё рамяства. У 1829 г. гродзенскі губернатар пісаў у Міністэрства
ўнутраных спраў (МУС), што «цэхавыя, гэта мяшчане, хрысціяне і яўрэі, па
родах іх рамяства хаця падзяляюцца на цэхі, але суполкі іх ніякіх капіталаў не
маюць». У 1850 г. МУС распрацавала пастанову, адпаведна якой быў
складзены спіс рамесных цэхаў у гарадах і мястэчках заходніх губерняў. У
1852 г. Сенат выдаў указ аб ліквідацыі цэхавай арганізацыі ў гарадах і
мястэчках, дзе колькасць рамеснікаў была нязначная. 20 сакавіка 1893 г.
літоўскі генерал-губернатар выдаў распараджэнне гродзенскаму губернатару
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аб ліквідацыі цэхаў. 27 красавіка апошні распарадзіўся маёмасць цэхаў
перадаваць ствараемым рамесным упраўленням у Гродне і Беластоку.
У спадчыну ад Антонія Тызенгаўза засталося некалькі былых каралеўскіх
мануфактур, пабудаваных на Гарадніцы, у Гродне і Ласосне: палатняная
(1766- 1845),

суконная

(1766- 1860),

гарбарная

(1770-1860),

суконна-

фарбавальная (1779-1860). На першай выраблялі палатно для абрусаў і
сурвэтак, муслін, батыст; на другой – рознае сукно і камлот (ваўняная тканіна
з дамешкам шаўковай або баваўнянай ніткі); на трэцяй апрацоўвалі скуры і
выраблялі

некаторыя

скураныя

вырабы.

А

вось

хроніка

заснаваных

прадпрыемстваў у ХІХ - пачатку ХХ ст., з якой можна даведацца аб даце
заснавання фабрык, заводаў, майстэрняў, прозвішчах іх уладальнікаў, аб’ёмах
вытворчасці.
1849 г. - пераплётная майстэрня Вайсбрэма. У 1900 г. працавала 84
рабочыя, якія вырабілі тавару на 42 тыс. руб.
1850 г. - цагельны завод Бадылькеса. У 1898 г. было 50 рабочых і мелася
паравая машина.
1859 г. - пейсахаўка Яффе. У 1900 г. 15 рабочых вырабілі тавараў на 12
тыс. руб. З 1895 г. існавала паравая машина.
1860 г. - піваварны завод купца Яффе. У 1910 г. 6 рабочых вырабілі 43
тыс. вёдзер піва.
1861 г. - піваварны завод купца Кунца. З 1894 г. працуе паравая
машына, у 1896 г. 22 рабочыя вырабілі прадукцыі на 53 тыс.руб.
1861 г. - піваварны завод мешчаніна Слуцкага. У 1900 г. 5 рабочых
вырабілі 26 тыс. вёдзер піва на суму 20 тыс. руб.
1862 г. - вінакураны завод № 1 А.Ф.Яффе. У 1912 г. 16 працоўных,
гадавая вытворчасць 500 тыс. руб.
1862 г. - тытунёва-махорачная фабрыка І.Л.Шарашэўскага (заводчык
Г.В.Геллер). У 1899 г. – 1 522 рабочыя, з 1884 г. ёсць паравая машына. У
першы год існавання абарот склаў 5 млн. руб.
1870 г. - цагельны завод князя В.А.Друцкага-Любецкага ў Станіславове
(заводчык Лапенскі).

У 1912 г. працавалі 30 рабочых, гадавы абарот 20

тыс.руб.
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1871 г. - дражджавая мануфактура Веллера. У 1880 г. 9 рабочых
вырабілі прадукцыі на 78 тыс. руб., з 1879 г. выкарыстоўвалася паравая
машина.
1873 г. - мукамольнае прадпрыемства Каўфмана. У 1890 г. 14 рабочых з
дапамогай паравой машыны (з 1879 г.) намалолі 30 тыс. пудоў мукі.
1874 г. - цагельна-чарапічны і вапнавы завод А.Ш.Бадылькеса. У 1912 г.
45 працоўных, гадавы абарот - 15 тыс. руб.
1876 г. - водаправоднае таварыства. У 1900 г. працавалі 23 рабочыя і
была паравая машина.
1878 г. - вінакурня Веллера. У 1890 г. была паравая машына, 14
рабочых вырабілі 25 тыс. вёдзер віна на суму 9 тыс. руб.
1878 г. - цагельны завод Ц.М.Пескеса ў Загараднай слабадзе. У 1912 г.
працавалі 22 чал., гадавы абарот - 8 тыс. руб.
1878 г. - цукрова-патачны завод на Беластоцкай вул. У 1912 г.
гаспадаром быў Л.М.Марк, заводчыкам – З.Л.Марк, працавалі 18 чал., існаваў
паравы рухавік.
1879 г. - карандашная мануфактура Эльяшава. У 1982 г. - 50 рабочых
вырабілі прадукцыі на 50 тыс. руб., была паравая машина.
1879 г. - тытунёвая фабрыка Вэйса. У 1870 г. працавалі 173 чал., 1 тыс.
вырабаў на суму 41 тыс. руб.
1881 г. - соладавы завод Вайсбрэма. У 1883 г. 21 рабочы вырабіў 40 тыс.
пудоў соладу на суму 75 тыс. руб.
1882 г. - гільзавае прадпрыемства І.І.Шарашэўскага. У 1912 г. працавалі
20 чал.
1883 г. - тытунёвая фабрыка Воўка. У 1885 г. - 84 рабочыя.
1884

г.

-

прадпрыемства

па

вытворчасці

мукі

і

дошак Іоселя

Шарашэўскага. У 1900 г. - 65 рабочых, гадавы абарот 30 тыс. руб., паравая
машина.
1884 г. - майстэрня лубачных карцін А.В.Зубкова.
1884 г. - цагельна-чарапічны завод. У 1900 г. 37 рабочых вырабілі
прадукцыі на суму 100 тыс. руб.
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1885 г. - цагельны завод князя Друцкага-Любецкага ў Станіславове, зав.
Вакзальны (заводчык Б.М.Клемпнер). Працоўных у 1912 г. - 25, гадавы абарот
- 15 тыс. руб.
1885 г. - цагельны завод купца Балла. У 1890 г. - 36 рабочых вырабілі 1
тыс. штук цэглаў на суму 9 тыс. руб.
1885 г. - прадпрыемства канто рскіх кніг Харыных. У 1900 г. працавалі
194 чал., гадавы абарот - 165 тыс. руб.
1885 г. - слясарная майстэрня двараніна Сегаловіча, на якой у гэты год
працавалі 16 чал.
1889 г. - лесапільны завод на Занеманскім фарштаце. У 1912 г.
гаспадарылі С.Х.Ландаў і І.Л.Шарашэўскі, заводчык Х.Л.Геллер. Працавалі 20
чал., гадавы абарот 9 тыс. руб., рухавік 1 у 80 к.с.
1889 г. - прадпрыемства па вытворчасці мукі і дошак Ашкіназі. У 1895
г. - 16 раб. вырабілі прадукцыі на суму 45 тыс. руб., існавала паравая
машына.
1889 г. - коркавая мануфактура Рэфеса, дзе ў 1896 г. працавалі 130 раб.
на суму 60 тыс. руб.
1890 г. - пераплётная майстэрня Іонаса. У 1895 г. было 17 раб., якія
вырабілі прадукцыі на 8 тыс. руб.
1891 г. - фабрыка паспарту і альбомаў на Пагулянцы Э.Л.Вайса. У 1912
г. абарот склаў 15 тыс. руб.
1892 г. - пальчаткавая фабрыка Іофэ, на якой у 1900 г. працавалі 48
рабочых, якія вырабілі прадукцыі на суму 17 тыс. руб.
1892 г. - пальчаткавая фабрыка таварыства «Гигиена». У 1920 г. - 54
рабочыя.
1894 г. - кафляны завод у Станіславове. У 1912 г. гаспадаром быў
піваварны завод, заводчык - Ф.Дамброўскі, працоўных – 33 чал., гадавы
абарот - 38 тыс. руб.
1894 г. - цагельны завод Л.Л.Аркіна (у 1912 г. Н.В.Сулеўскага), заводчык
– М.Ш.Лурыя. Гадавы абарот – 8 тыс. руб.
1895 г. - прадпрыемства па вырабу кардонных корабаў мешчаніна
Я.Лютэнберга. У 1895 г. 41 рабочы вырабіў прадукцыі на 7 тыс. руб.
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1895 г. - цагельны завод кн.Друцкага-Любецкага ў Станіславове. У
гэтым годзе быў 31 рабочы, гадавы абарот - 12 тыс. руб.
1896 г. - піваварны завод мешчаніна Андэрса. У 1908 г. 7 рабочых
вырабілі 43 тыс. вёдзер піва на суму 30 тыс. руб.
1897 г. - спіртаачышчальны завод № 1. З 1898 г. існаваў паравы рухавік
у 9 к.с. У 1912 г. гаспадаром быў А.М.Лутрых, заводчыкам - Б.Разендорф,
працавалі 8 чал., гадавы абарот - 32 тыс. руб.
1898 г. - фабрыка паспарту і альбомаў брато ў Шарашэўскіх у Татарскім
пер. У 1912 г. было 50 рабочых, гадавы абарот – 100 тыс. руб.
1898 г. - спіртаачышчальны завод Міністэрства фінансаў, на якім у 1900
г. з дапамогаю паравой машыны выраблена спірту 118 тыс. вёдзер на суму
843 тыс. руб.
1898 г. - цагельны завод купца Клемпнера ў Станіславове, на якім
працавалі 30 рабочых.
1901 г. - епархіальны царкоўна-свечны завод. У 1912 г. працавалі на ім
10 чал., гадавы абарот – 50 тыс. руб.
1902 г. - механічна-слясарная майстэрня І.І.Шарашэўскага. У 1912 г. 20
рабочых прынеслі гаспадару 20 тыс. руб. гадавога абароту. Працаваў паравы
рухавік у 7 к.с.
1907 г. - завод сельскагаспадарчых машын Ш.І.Горыцкага (арандатар –
Ю.І.Абрамскі) на Артылерыйскай вул. У 1912 г. 35 рабочых, гадавы абарот 15 тыс. руб., паравы рухавік у 8 к.с.
1907 г. - лесапільны завод Г. і Д.Пераца. У 1912 г. - 14 рабочых, гадавы
абарот - 22 тыс. руб., паравы рухавік у 40 к.с.
1909 г. - тытунёвая фабрыка таварыства «Ручной труд» (заводчык –
К.І.Земісман). У 1912 г. - 150 рабочых, гадавы абарот - 36 тыс. руб.
Невядома, калі былі заснаваны наступныя прадпрыемствы:
● лесапільны завод Ванштэйна, на якім у 1898 г. працавалі 20 рабочых;
● піваварны завод Шалопа, на якім 18 рабочых у 1880 г. вырабілі піва на
64 тыс. руб.;
● тытунёвая мануфактура Фінкельштэйна, дзе ў 1892 г. 20 рабочых далі
гадавы абарот у 5 тыс. руб.;
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● коркавы завод Лямпера з 98 рабочымі ў 1898 г.;
● коркавы завод Ліўшыца з 22 рабочымі ў 1900 г.
Можа,

некаторым

чытачам

старонкі

тэксту,

дзе

пералічваюцца

прадпрыемствы, пакажуцца нуднымі, але таму, хто цікавіцца гродзенскай
эканомікай, яны даюць разнастайную інфармацыю. Можна заўважыць, што ў
Гродне пераважна развіваліся такія галіны прамысловасці, якія былі звязаны
з мясцовай сыравінай: харчасмакавая (цукровыя, піваварныя, спіртавыя,
вінныя,

тытунёвыя,

(лесапільныя,

мукамольныя

прадпрыемствы),

кордавыя прадпрыемствы),

дрэваапрацоўчая

папяровая (фабрыкі

паспарту,

альбомаў, канторскіх кніг, пераплётныя), сілікатна-будаўнічая (цагляныя,
кафляныя,

вапнавыя

заводы),

гарбарная

(пальчаткавыя

фабрыкі),

тэкстыльная (суконныя і палатняныя прадпрыемствы).
Сярод прадпрыемстваў трэба ўзгадаць друкарні і тыпалітаграфіі, на якіх
выраблялі друкаван ую прадукцыю і літаграфічныя малюнкі: друкарні губернская (1819 ці 1820-1915), Д.М.Мейлаховіча (1869-?), Я.А.Памяранскага
(1882- 1885), С.Лапіна (1885-?), братоў І. і М.Харыных (1885-?), Гана (18901913),

К.Крамкоўскага

(1895- 1913?),

Радзько

(1913-?);

тыпалітаграфіі

-

З.Мейлаховіча (1864 ці 1893- 1913), Шацкага (1898- ?), Сокала (1898-?),
Юхневіча (1902-1913). Галоўную ролю выконвала губернская друкарня, таму
скажам пра яе некалькі слоў. Існавала яна пры губернскім праўленні, у 1864
г. было тут 6 станкоў, да 1895 г. былі набыты 3 хуткадрукарныя машыны
тыпу

«амерыканка».

На

іх

друкаваліся

афіцыйныя

матэрыялы,

але

выконваліся і прыватныя заказы, што давала гадавы даход каля 4,5 тыс. руб.
серабром. Да 1865 г. друкаваная прадукцыя выдавалася не толькі на рускай
мове, але і на польскай, у 1896 г. апублікавана на беларускай мове паэма
«Тарас на Парнасе».
З 1838 г. па 1915 г. у губернскай друкарні друкаваліся газета
«Гродненские губернские ведомости», з 1858 г. па 1915 г. - «Адрес-календарь и
справочная книжка Гродненской губернии» («Памятная книжка Гродненской
губернии», 58 выданняў), з 1879 г. па 1913 г. - «Обзор Гродненской губернии
за ... год» (32 кнігі), з 1892 г. па 1896 г. - «Памятные книжки Гродненской
дирекции народных училищ». У друкарні было выдадзена каля 150 кніг.
Назавем толькі тыя, якія звязаны са зместам нашага выдання і прысвечаны
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губернскаму Гродна.

Я.Ф.Арлоўскі

апублікаваў «К истории народного

образования Гродненской губернии» (1899), «Гродненская старина. Ч. 1. Гор.
Гродна» (1910), «Гродненская губерния в 1812 г.» (1912), «Очерки истории
города Гродны» (1912). А.Э.Штрэтар выдаў у 1889 г. «Топографические
известия о городищах и курганах в Гродненской губернии», Л.Саланевіч - у
1901 г. «Краткий исто рический очерк Гродненской губернии за сто лет её
существования. 1802- 1902», У.С.Манасеін - у 1902 г. «Исторический очерк
Гродненской губернии в военно-политическом отношении за первые сто лет её
существования (1802-1902)» і «Крестьянский вопрос в Гродненской губернии в
ХІХ столетии», Дз.Мілюцін - у 1908 г. «Древнее население Гродненской
губернии» (2-е выданне). Друкаваліся працы, прысвечаныя

беларускаму

фальклору

Багдановіча

і

этнаграфіі.

Успомнім

кнігу

Адама

Ягоравіча

«Пережитки древнего миросозерцания у белорусов: Этнографический очерк»
(1895).
Каб Вы маглі ўявіць маштабы прамысловага развіцця Гродна, прывядзем
некалькі лічбаў па гадах (з прычыны недасканалай тагачаснай сістэмы ўліку
дадзеныя няпоўныя). У 1806 г. у горадзе было 3 прадпрыемствы: ты тунёвае,
скураное і шарсцяное; у 1821 г. - 7 п радпрыемстваў: 3 суконныя, 2
капялюшныя, 2 скураныя; у 1859 г. - 5 свячных, 2 касцяныя, 5 цагляных, 1
тытунёвае, 5 піваварных прадпрыемстваў, 2 млыны і 2 друкарні; у 1891 г. - 2
тытунёвыя,
піваварных,

1 коркавае,

1 ко рдавае,

1 вінакурнае,

8 мёдаварных,

3

3 мінеральных водаў, 2 свечныя, 1 лесапільна-мукамольнае, 2

цагляныя, 1 ацэтнае, 1 вапнавае, 4 мылаварныя, 19 ганчарных, 1 механічнае
прадпрыемствы.
А цяпер пра капялюшы ад Бурды. Заводчык мешчанін Міхель Янкелевіч
Бурда прыехаў у Гродна з мястэчка Крынкі ў 1796 г. Ажаніўшыся, вырашыў
адчыніць майстэрню па вытворчасці капялюшаў («шляпочный завод»). У 1813
г. яна знаходзілася ў драўляным доме, які арандаваўся ў яўрэя Веніаміна
Янкелевіча, а з 1816 г. - у асабістым доме, які дастаўся Бурдзе ў спадчыну ад
брата. Невядома, колькі было першапачатковага капіталу, а ў 1819 г. Бурда
меў асабістага капіталу 200 рублёў серабром. Архіўныя матэрыялы даюць
магчымасць сказаць, што п радпрыемства існавала не менш як да 1830 г.
Верагодна, спачатку быў адзін станок, на якім працаваў сам Бурда, які меў
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памочніка. Потым два-тры, бо ў ведамасцях паказаны 2-3 вольнанаёмныя
рабочыя. Яны выраблялі з заячай і авечай шэрсці капялюшы: паўпуховыя
круглыя, простыя шарсцяныя, простыя яўрэйскія вялікія. У 1813 г. было
зроблена 530 капялюшаў (адпаведна - 30, 200, 300 шт.), у 1814 і 1815 г. - 400,
на што, відаць, уплывалі ваенныя падзеі, бо

з 1816 па 1830 г. аб’ём

вытворчасці хістаўся ў рамках 220-375 капялюшаў. Прадаваліся яны ў
асноўным у Гродне.
Адной з буйнейшых тытунёвых фабрык у Расійскай імперыі была
Гродзенская, якая працавала з 1862 г. (заява на дазвол была пададзена ў 1861
г. пецярбургскім купцом Іосіфам Лейбавічам Шарашэўскім).

У 1873 г. на

фабрыцы былі конны млын і 6 станкоў для рэзкі тытуню, у 1880-1896 г. - 3
паравыя машыны (34 к.с.), 2 паравыя катлы, 3 прэсы, 3 сталы, 14 стан коў для
рэзкі паперы і 18 крышыльных. У 1895 г. дадаліся яшчэ 2 паравыя машыны
(20 к.с.) і паравы кацёл, а ў 1913 г. працавалі 2 паравыя катлы (500 к.с.).
Колькасць рабочых, занятых на фабрыцы пастаянна павялічвалася: у 1885 г. 823 чал., у 1914 г. – 1 400 чал. Сыравіну (махорку, тытунь) прывозілі з
расійскіх губерняў, Украіны, Крыма, а тытунь вышэйшых гатункаў - з
Амерыкі. У 1873 г. было выраблена 2,6 тыс. пуд. тытуню, цыгар і папяросаў
на суму 40 тыс. руб.; у 1884 г. - 4,9 тыс. пуд. тытуню, 22,4 тыс. пуд.
курыльнай і нюхальнай махоркі, 93 млн. шт. цыгар і 48 млн. шт. папярос усяго на суму 344 тыс. руб.; у 1913 г. - 300 тыс. пачкаў курыльнай і
нюхальнай махоркі, 6 млн. шт. цыгар, 1 500 тыс. шт. папярос - усяго на 3,5
млн. руб. Склады прадукцыі знаходзіліся ў Вільні, Дзвінску, Варшаве, Лодзі,
Любліне, Радомлі, Ломжы, Сімферопалі. У 1884 г. пры фабрыцы дзейнічала
ашчадная каса, у 1885 г. - пазыковая каса, дзе пазыкі выдавалі без
працэнтаў, былі і беззваротныя пазыкі. У 1892 г. пачало п рацу вучылішча для
ста падлеткаў-дзяўчынак, якія працавалі на фабрыцы; быў усталяваны
медыцынскі пост, на якім працавалі ўрач і фельчар, а таксама прадавалі
медыкаменты з аплатай у сярэднім 10 кап. за рэцэпт.
На

базе

тытунёвай

фабрыкі,

якая

належала

І.Л.Шарашэўскаму

і

Ф.Ш.Русота, на пасяджэнні заснавальнікаў і акцыянераў у Гродне 31.12.1906
г. (ст. стыль) было створана акцыянернае таварыства тытунёвай фабрыкі
«І.Л.Шарашэўскі» з мэтаю «п рацягвання і развіцця дзеянняў ... тытунёвай
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фабрыкі, якая дзейнічае пад фірмаю «І.Л.Шарашэўскі» і знаходзіцца ў Гродне,
па вуліцы Маставой, у дамах І.Л. і Д.Г.Шарашэўскіх і Ф.Ш.Русота, а таксама
для ўсталявання і эксплуатацыі тытунёвых фабрык у іншых мясцовасцях Расіі
і для гандлю вырабамі як сваіх, так і іншых фабрык і наогул прадуктамі
тытунёвай прамысловасці ў сырым і апрацаваным выглядзе...» (1 арт.
статута). Заснавальнікамі былі І.Л.Шарашэўскі (1 170 акцый, 60 % маёмасці) з
правам 20 галасоў і гродзенскі купец Файвель Шэншелевіч Русота (780 акцый,
40 % маёмасці) з правам 20 галасоў.

Мал. 2 Выгляд новага маста і тытунёвай фабрыкі
Акцыянерамі сталі: гродзенскі купец Г.В.Геллер (5 акцый), купецкія сыны
Ш.І. і Г.І.Шарашэўскія (адпаведна 5 і 4 акцыі), жонка купца Д.Г.Шарашэўская
(5 акцый),

жонка

Ш.М.Шарашэўская

купца
(4

А.І.Геллер (4 акцыі),

акцыі),

інжынер

жонка

Я.В.Фрумкін

(1

купецкага
акцыя),

сына
жонка

інжынера І.Г.Фрумкіна (1 акцыя), прысяжны павераны Г.Я.Яноўскі (1 акцыя),
купецкі сын Г.Х.Ліўшын (5 акцый), купецкі сын Ш.Ф.Русота (5 акцый), купецкі
сын Г.Ф.Русота (4 акцыі), купецкі сын С.Ф.Русота (2 акцыі), жонка купца
С.Л.Русота

(3

акцыі),

жонка

купецкага

сына

Н.Ф.Ліўшын

(1

акцыя).

Дырэктарамі праўлення выбраны І.Л.Шарашэўскі (старшыня), Г.В.Геллер,
Ф.Ш.Русота,

Г.Х.Ліўшын

(усе

тры

сябры),

а кандыдатамі

–

С.І. і

Г.І.

Шарашэўскія, С.Ф. і Г.Ф. Русоты. Сябрамі рэвізійнай камісіі сталі Д.Г. і
Ш.М.Шарашэўскія, А.І.Геллер, С.Л. і С.Ф.Русоты, бухгалтарам - Л.Г.Язерскі.
Асноўны капітал таварыства ў 1907 г. складаў 2 млн. руб. (1 акцыя =1 000
руб.).

Нерухомая маёмасць (будынак фабрыкі) ацэньвалася ў суму каля 200
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тыс. руб., машыны і рознае абсталяванне - каля 300 тыс. руб. У 1913 г.
таварыства набыло тытунёвую фабрыку «Нёман».
Заснаванне таварыства прывяло да павелічэння вытворчасці прадукцыі,
што неаднаразова адзначаў у сваіх заключэннях Дзяржаўны банк, які
выдаваў таварыству ко жны год усё большыя крэдыты. У агульным заключэнні
Уліковага камітэта Гродзенскага аддзялення Дзяржбанку за 1912 і 1913 гады
пра фабрыку гаварылася: «Адна з самых буйных і грунтоўных фабрык у Расіі.
Рэпутацыя фірмы цудо ўная, справа пастаўлена правільна, адміністрацыя
выклікае поўны давер».

Вырабы фабрыкі

таварыства былі

ўшанаваны

медалямі: сярэбраным на выставе ў Маскве (1882), у Парыжы (1888, 1889),
Бруселі (1888), залатым медалём у Ніжнім Ноўгарадзе (1896).
На аснове закона польскага ўрада «Аб тытунёвай манаполіі» ад 1.06.1922
г. распараджэннем міністра фінансаў ад 31.03.1924 г.

тытунёвая фабрыка

таварыства была нацыяналізавана і да 1939 г. знаходзілася ў кіраванні
Варшаўскай дырэкцыі польскай тытунёвай манаполіі.
Гродзенскія
прамысловых

прадпрымальнікі

выставах.

даволі

Тытунёвая

паспяхова

фабрыка

не

ўдзельнічалі

адзіная

ў

атрымлівала

ўзнагароды. Так, напрыклад, за выдатную якасць вырабаў, прадстаўленых на
Маскоўскай

мануфактурнай

выставе

ў

1843

г.,

былі

ўзнагароджаны

гродзенскія суконныя фабрыканты Адольф Бухольц – залатым медалём для
нашэння на шыі на Ганненскай стужцы і Адольф Рэйху – вялікім сярэбраным
пахвальным медалём (указ імператара ад 25.07.1844 г.).
У дарэформенным Гродне некаторыя жыхары займаліся

сельскай

гаспадаркай. У сярэдзіне ХІХ ст. 360 дзесяцін (1 дзес.=1,45 га) і 780 кв.
сажаняў (1 сажань=2,13 м) гарадской зямлі было занята раллёй, 125 дзесяцін і
925 кв. сажаняў - выганамі, 25 дзесяцін і 179 кв. сажаняў уяўлялі
непрыдатную

зямлю.

Гаспадарамі

раллі

былі

мяшчане-хрысціяне,

якія

высаджвалі да 300 і збіралі да 1 600 чвэрцяў (1 чвэрць=209,91 л) жыта,
пшаніцы, бульбы, аўса і інш. Такі ўраджай не задавальняў патрэбы жыхароў.
Жывёлу па неабходнасці і ў невялікай колькасці трымалі мяшчане, некаторыя
купцы і чыноўнікі. Больш усяго было свіней (600 шт.) і коз (608 шт.), амаль
напалову менш буйной рагатай жывёлы (310 галоў) і коней (285 шт.).
Агародніцтвам

займаліся

стараабрадцы,
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якія

прыязджалі

на

лета

з

Чарнігаўскай губ. (7 сямей), і замежныя мяшчане (да 30 сямей). На
арандуемых агародах яны вырошчвалі для горада агуркі, якія каштавалі 15
капеек, капусту – 1,5 -2,5 руб. за капу, моркву – 2 руб. за чвэрць і іншую
гародніну. Фруктаў было дастаткова ў гарадскіх і навакольных фруктовых
садах, якія ў большасці таксама здаваліся ў арэнду.
Развіццё рамяства, прамысловасці і сельскай гаспадаркі садзейнічала
гандлёваму абмену. Адной з буйных арганізацыйных форм таварнага абароту
былі кірмашы (ярмонкі). Гродна атрымала права мець тры штогадовыя
кірмашы дзякуючы Вялікаму князю літоўскаму Аляксандру І у 1496 г., а
потым гэта пацвердзіла ў 1540 г. Бона. У пачатку 1760-х гадоў праходзіла
некалькі не вельмі жвавых кірмашоў. У 1845 г. з дазволу Міністэрства
ўнутраных спраў у Гродне быў заснаваны Іванаўскі кірмаш, які пачынаўся 2526 чэрвеня і доўжыўся цэлы месяц. Першыя два гады на яго ніхто не
прыязджаў. У 1847-1851 г. на кірмаш штогод прывозілі тавараў у сярэднім на
15,5 тыс. руб., прадавалі – на 3,3 тыс. руб., у 1852-1856 г., адпаведна, на 9,7 і
3,9 тыс. руб. У 1857 г. прывоз значна зменшыўся і склаў 3,7 тыс., а рэалізацыя
- 3 тыс. руб., у 1858 г., адпаведна, 3,8 і 1,8 тыс., у 1859 - 1,2 і 0,7 тыс. руб. У
1860 г. кірмаш не адбыўся, і ў наступным не было ніводнага прыезджага
купца. Як пісаў даследчык Гродзенскай губерні П.Баброўскі, «на гродзенскі
кірмаш,

які

існуе

толькі

па

назве,

прыязджаюць

два-тры

гандляры-

вандроўнікі, якім усё роўна, дзе прадаць тавар - у вёсцы, мястэчку ці горадзе,
абы дасягнуць сваёй мэты».
Патрохі гродзенскі кірмаш западаў. У 1890-х гадах ён ужо не ўспамінаўся
ў статыстычных матэрыялах. Чаму так здарылася? Адной з прычын гэтага быў
непрыдатны тэрмін яго склікання. Пасля віленскага кірмашу (які пачынаўся
23.04) купцы ехалі ў Варшаву (12.06), адтуль – у Зэльву (25.07), затым – у
Свіслач (25.08). А Гродна заставаўся ў баку камерцыйных шляхоў. Баброўскі
прапанаваў цікавы выхад: перавесці ў Гродна Зэльвенскі (Ганненскі) кірмаш і
праводзіць яго ў жніўні-верасні, пасля заканчэння палявых прац. Для гандлю
трэба

было

пабудаваць

пастаянныя

мураваныя

памяшканні

ці,

па

амерыканскаму прыкладу, жалезныя паблізу горада, у месцы, бяспечным ад
агню і даступным публіцы. Такое месца магло бы быць за фарштатам, на
беразе Нёмана альбо каля вусця Ласосны (думаю, уважлівы чытач прыкмеціў,
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што сённяшні крыты рынак знаходзіцца прыкладна ў названым месцы). У
1857 г. губернатар І.А.Шпейер хадайнічаў аб пераносе кірмашу з Зэльвы ў
Гродна, але Міністэрства ўн утраных спраў яму адмовіла.
Другой формай гандлю былі базары - гандаль на адкрытым месцы, торг,
рынак, сход, з’езд у базарныя дні тыдня для продажу і куплі, асабліва
харчовых тавараў. У Гродне з ХІV ст. гасціны двор размяшчаўся на галоўнай
плошчы горада, якая і называлася Рынак (як у Варшаве, Кракаве і іншых
еўрапейскіх месцах). Тут адбываліся кірмашы, былі мясныя і хлебныя рады,
крамы, праходзілі базары. Па нядзелях, серадах і пятніцах былі яны на
Сенным рынку (прыкладна на месцы, дзе цяпер аўтастаян ка па вул.
Траецкай),

а

за

недахопам

памяшканняў –

яшчэ і

на

плошчы

каля

Скідзельскай заставы (сучасны раён аўтавакзала) і нават на бліжэйшых
вуліцах (ці не напамінае гэта сённяшні гандаль?). На левым беразе Нёмана
таксама быў адзін рынак. На базары сяляне прывозілі зернавы хлеб, крупу,
мёд, воск, хмель, солад, сена, скуры і інш. У сярэдзіне ХІХ ст. гэта складала ад
300 да 1 тыс. падводаў таваў на суму да 3 500 руб. На базарах гандлявалі
рамеснікі і прамыслоўцы, якія задавальнялі сваімі вырабамі патрэбы сялян і
мяшчан. У 1698 г. Вялікі князь літоўскі і кароль польскі Аўгуст ІІ дазволіў
рыбакам Гродна заснаваць свой цэх і ўсталяваць у горадзе свой рынак для
рыбнага гандлю (ён знаходзіўся недзе каля Сеннага). Так што мясцовае
насельніцтва і прыезджыя маглі забяспечваць сябе свежаю рыбай.
Развіццё прамысловасці, рост горада і павелічэнне колькасці гарадскога
насельніцтва стваралі ўмовы для пашырэння

сеткі стацыянарнага гандлю.

Вось як расла колькасць лавак - аднаго з асноўных гандлёвых устаноў у
дарэформенны час: у 1833 г. - 89, у 1840 г. -131, у 1861 г. - 200. У лаўках
гандлявалі харчовымі і прамысловымі таварамі. Шмат было піцейных дамоў,
менш тракціраў і «рэйнскіх» склепаў, дзе прадавалі спіртныя напіткі. У
кафейнях і кандытарскіх можна было паласавацца пячэннем, пірожнымі,
цукеркамі, тортам, выпіць кавы або чаю. У харчэўні можна было добра паесці.
У пачатку 1860-х гадоў з’явіліся ў Гродне першыя дзве крамы. Пасля адмены
прыгоннага права гандлёвыя ўстановы сталі больш разнастайныя і адпавядалі
развіццю

капіталізма:

лаўкі,

крамы,

аптовыя

склады

з

большым

асартыментам тавараў. Так, напрыклад, у 1895 г. у Гродне былі булачныя
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І.І.Мураўёва і Акумішава; аптэчнымі таварамі гандлявалі Гінзбург, Гурыч,
Фейшнер і Яшунская; галантарэяй – Смажановіч, Шацкі, І.Д.Рагачоў (палатно),
Касоўскі (сукно); каланіяльнымі таварамі – Фінкельштэйн (тытунь), Зільберблат
і Паразоўскі

(селядцы), Іонас (чай) і інш.; абуткам – Аяс, Шварц, Сокал;

вопраткай – Гершуны, Грынберг, Ліўшыц, Шарашэўскі і Смажановіч; посудам
– Вігорскі, Выгодскі, Курляндскі; мэбляй – Пік, Вінштэйн, Шохет, Урямзон і
г.д. – усяго 107 гандлёвых кропак.
Значную

ролю

ў

міжрэгіянальным

і

знешнім

гандлі

выконвала

Гродзенская прыстань (апошні порт на Нёмане). Рака з прытокамі і Агінскім
каналам злучала Гродна з Гродзенскай, Мінскай, Валынскай губернямі,
Каралеўствам Польскім і Прусіяй. Так, у 1837 г. з прыстані было адпраўлена
113 судо ў і 20 плыто ў з грузам на суму 955 630 руб., у 1859 г. - 261 судна, 133
плыты і 12 паўплытоў з грузам на суму 367 000 руб. Груз складаўся з хлеба
(зярно, крупа, мука), хлебнай гарэлкі,

дрэва (бярвенні, брусы, дубовая

клёпка), паташу, ільнянога і канаплянага масел і семя, тытуню, шэрсці, сала і
да т.п. У 1837 г. прыбыло на прыстань 55 судоў і 285 плытоў з грузам на суму
406 205 руб., у 1859 г. – 303 судны і 80 плытоў з грузам на суму 375 000 руб.
Прывозілі ў Гродна машыны, чыгун, метал і вырабы з іх, аптэчныя
матэрыялы,

соль,

селядцы,

віна,

сыравіну

для

прамысловасці

і

інш.

Гродзенская прыстань не страціла сваю ролю і ў канцы ХІХ ст. Напрыклад, у
1889 г. адпраўлена было 37 тыс. пудоў хлеба, лясных і будаўнічых матэрыялаў,
прыбыло 561 тыс. пуд. грузу.
У міжрэгіянальным гандлёвым абмене Гродна было звязана з Масквой
(цэнтральна-прамысловы рэгіён), Кіевам (паўднёва-заходні рэгіён), Харкавам,
Палтавай, Крэменчугом (Маларосія), Пецярбургам (паўночна-заходні рэгіён).
Магазіны-склады гродзенскіх купцоў былі ў Маскве, Пецярбурзе, Адэсе, Кіеве,
Вільні,

Бердычеве.

пасярэдніцкай
Каралеўствам

Памежнае

дзейнасці
Польскім

месцазнаходжанне

купцоў
і

Прусіяй

і

гандлю
(Данцыг,

горада

вакольных
Кёнігсберг).

садзейнічала

памешчыкаў
Дадзеныя

з
па

гродзенскай мытні паказваюць, што ў 1838 г. праз яе вывезлі ў Польшчу
невырабленых скураў, нячэсанага льну і пянькі, сала, тытуню, хлеба, шчаціны,
авечай шэрсці і да т.п. на суму 54 125 руб.; у 1848 г. – на суму 19 632 руб.
Прывозілі з Польшчы свежую рыбу, буйную рагатую жывёлу, коней, авечак,
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машыны і абсталяванне, чыгун і жалеза, вырабы з іх, лён, канаплю, свіное
сала. Напрыклад, у 1838 г. на суму 13 653 руб. 80 кап., у 1850 г. – на 2 071
руб.
Для паспяховага развіцця гандлю патрэбны адпаведны стан банкаўскай
сістэмы, паштова-тэлеграфнай сувязі, шляхоў зносін. У часы Тызенгаўза ў
Гродне была купецкая кантора «Бекю і К.», якая займалася перасылкай
векселей і грошаў замежным гандлёвым фірмам, вяла карэспандэнцыю з
замежнымі купцамі і прадпрымальнікамі, з’яўлялася ашчаднай касай для
майстроў і замежных рабочых. Але больш паспяхова банкі

дзейнічалі пасля

адмены прыгоннага права. У 1883 г., дзякуючы намаганням У.П.Сербіна
(першага ўпраўляючага), у Гродне пачало дзейнічаць гродзенскае аддзяленне
Расійскага дзяржбанка. З 1885 г. існуе Сялянскі пазямельны банк, які ў 1913
г. пераехаў у новы будынак, які захаваўся да нашых дзён (вул. Леніна, 22,
гарнізонны штаб). У 1892 г., акрамя названых, дзейнічалі: аддзяленне
Пецярбургскага камісійнага Рускага гандлёва-прамысловага камерцыйнага
банка,

Таварыства

ўзаемнага крэдыта,

банкаўскія канторы

«Ашкеназі»,

«Вайсбрэм», «Ландаў», «А.Тарлоўскага».
Гродзенская пошта мае свае карані ў Вялікім княстве Літоўскім. У 1764 г.
Станіслаў Аўгуст Панятоўскі правёў паштовую рэформу, якая ўпарадкавала і
ўдасканаліла каралеўскую пошту: цэнтрам літоўскай пошты стала Вільня, якая
паштовымі трактамі была звязана з гарадамі і мястэчкамі краіны. У Гродне
быў свой паштмайстар. Вядома, што сакратар гродзенскай пошты Сабалеўскі
стаў

у

1776

г.

ініцыятарам

друкавання

на

польскай

мове

«Газэты

Гродзеньскай». Пасля далучэння Гродзеншчыны паштовую сувязь наладжваў
тут М.Рапнін. У Гродне была арганізавана памежная паштовая станцыя, якая
падпарадкоўвалася Віленскаму паштамту.

Па

ўказу

ад 29.10.1796 г.

уладко ўваліся пошты Слонімскай губерні, куды ўваходзіў Гродна. Указам ад
27.01.1800 г. Літоўская губерня увайшла ў склад Літоўскага паштамта
(Вільна). З утварэннем Гродзенскай губерні паштовая сувязь усё болей
уніфікавалася з агульнарасійскай. З гарадской пошты ў 1877 г. можна было
адправіць наступную карэспандэнцыю: зачыненыя лісты вагаю не звыш 1-го
фунта

–

простыя

і

заказныя;

простыя

зачыненыя

бандэрольныя адпраўленні з друкаванымі творамі.
30

лісты

і

простыя

Першы ў Гродне тэлеграф пачаў працаваць у 1843 г., і праз чатыры гады
тэлеграфная лінія Гродзенскай губерні складала 153,5 вярсты, на якіх было
размеркавана 18 пастоў (тэлеграфічных сігналаў). Не магу не ўспомніць
цікавы факт. У 1989 г. аўтар гэтых радкоў разам з членамі краязнаўчага клуба
«Гарадніца» (А. і Л.Госцевы, А.Анісімава, Л.Грышуціна, Ю. і Г.Юневічы)
знайшлі на правым беразе Нёмана, недалёка ад маста (калісьці «роў за
Каложай»), надмагільную пліту дырэктара 5 тэлеграфічнай лініі Платона
Аляксеевіча Зуева. Аказалася, што яго пахавалі на месцы, дзе ён застрэліўся ў
1847 г. з п рычыны растраты казённых грошаў. У 1861 г. у горадзе была
адчынена электрамагнітная тэлеграфная станцыя, якая злучыла Гродна з
Каралеўствам

Польскім.

З

пабудовай

чыгункі

ў

Гродне

можна

было

карыстацца і яго асабістым тэлеграфам. У 1877 г. праз тэлеграф на
чыгуначнай станцыі можна было перадаць тэлеграмы простыя, з аплочаным
адказам, з паведамленнем аб дастаўцы, дэпешы з некалькімі адрасамі. Указам
Сената ад 9.07.1885 г. (ст. ст.) было створана ўпраўленне Гродзенскай
паштова-тэлеграфнай акругі. Першая тэлефонная станцыя якая злучыла ў
першую чаргу ўрадавыя ўстановы, была адчынена 14 лістапада 1907 г.
На «Карте промышленности Европейской России...» (1842 г.) бачна, што
Гродна звязаны галоўнай паштовай дарогай з Саколкай - Беластокам Бельскам і вялікай паштовай дарогай - з Лідай. Праз апошнюю Гродна
звязваўся з

Вільнай і Навагрудкам. На «Карте сухопутных, водных и

телеграфных сообщений Европейской России и Кавказского края» (1859 г.) да
названых

дарог дадаліся новыя: вялікія паштовыя дарогі злучылі Гродна з

Ваўкавыскам і Слонімам, праз Ліду і Навагрудак – з Мінскам, праз апошні – з
Барысавым- Оршай - Смаленскам; Бабруйскам-Магілёвам. Шаша звязала
Гродна з Беластокам, а далей ішла вялікая паштовая дарога на Бельск - Брэст.
Адтуль бегла шаша на Варшаву.
Праз 25 год пасля таго, як пачаўся рух па першай у Расійскай імперыі
чыгунцы Пецярбург-Царскае Сяло, была здадзена ў эксплуатацыю ( 15.12.1862
г.) Пецярбургска - Варшаўская чыгунка. Беларускі ўчастак Гродна - Парэчча
склаў 50 вёрстаў. Менавіта тады была пабудавана 2-га класа чыгуначная
станцыя Парэчча і 3-га класа – у Гродне (1868 г.). Ад Гродна да Пецярбурга
было 810 вёрст, квіток каштаваў у 1877 г. адпаведна класу: 1-га – 24 руб. 30
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кап., 2-га – 18 руб. 23 кап., 3-га – 10 руб. 13 кап. Гэтая першая ў Беларусі
чыгунка злучыла Гродна з важнымі гандлёвымі і прамысловымі цэнтрамі:
Беластокам, Пецярбургам, Варшавай. Дзякуючы міжнародным дамовам,
Гродна былў звязаны з многімі краінамі і адыгрываў ролю транзітнага цэнтра.
У 1864 г. былі зацверджаны правілы і тарыфы таварных зносін паміж
асобнымі станцыямі Пецярбургска-Варшаўскай і прускай чыгунак. Гродна
разам з Дынабургам і Беластокам знаходзіліся ў прамых таварных зносінах з
Гамбургам, Берлінам, Шцецінам, Вальдэнбургам, Брэслаўлем, Данцыгам,
Кёнігсбергам, Інстэрбургам. У жніўні 1866 г. былі адчынены руска-нямецканідэрландскія зносіны паміж станцыямі Пецярбургска-Варшаўскай чыгункі (у
тым ліку і Гродна) і станцыямі Амстэрдам, Ротэрдам, Кёльн, Рурорт, Дортмунт
і інш. Згодна з руска-прускай канвенцыяй аб прамых таварных зносінах 1866
г. да станцыі Гродна прымацоўваліся Лунна, Брэст, Бераставіца, Белавежа,
Масты, Зэльвяны, Навагрудак.

У красавіку 1867 г. адчыніліся прамыя

зносіны паміж станцыямі Пецярбургска-Варшаўскай чыгункі і станцыямі
Рэйнскіх чыгунак: Дюрэн, Эшвеймер, Штольберг, Кобленц, Бінгербрюк і інш.
Амаль адначасова Гродна займеў прамыя таварныя зносіны са станцыямі
Паўночнай французскай чыгункі: Парыж, Гаўр, Ліль, Дюн кірхен, Кале, Булонь
і інш. У 1886 г. была пабудавана чыгунка Баранавічы-Слонім-ВаўкавыскГродна-Беласток, у 1907 г. – Масты-Гродна.
Такім чынам, Гродна не ў якім выпадку ні быў «адсталай нацыянальнай
ускраінай», а з’яўляўся горадам, у якім развіваліся рамяство, мясцовая
прамысловасць, гандаль, гарадская гаспадарка. Шматлікімі сувязямі Гродна
быў звязаны як з беларускімі і расійскімі мясцінамі, так і з замежнымі
прамысловымі і гандлёвымі цэнтрамі.
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«Вольныя муляры»
У чым толькi ні абвiнавачваюць масонаў: у стварэннi тайных палiтычных
арганiзацыяў з мэтаю авалодання сусветнай уладаю, у захопе ўплывовых
пазiцыяў у дзяржаўных i грамадскiх органах кiравання, у сферы iдэалогii i
культуры, у развале былога СССР i сённяшнiм эканамiчным застоi. А хто такiя
гэтыя масоны?

Як прафаны (тыя, хто не ведае масонскiх таямнiцаў), мы

амаль нiчога не ведаем пра iх. Дык давайце пазнаёмiмся з гродзенскiмі
масонскiмі ложамі канца ХVIII

- I паловы XIX ст., гiсторыя якiх яшчэ не

атрымала дастатковага асвятлення.
Масонства ў вызначэннi розных даследчыкаў – гэта рэлiгiйна-фiласофскi,
рэлiгiйна-этычны, рэлiгiйна-мiстычны або маральна-рэлiгiйны рух. Масон (ад
французскага слова franc. mason - вольны муляр) – удзельнiк гэтага руху,
сябра асобнай арганiзацыi, таварыства (ложы), назва, структура i традыцыi
якой запазычаныя ад сярэднявечных цэхаў будаўнiкоў-муляраў.
Масонства нарадзiлася напачатку XVIII ст. у Англii. 24 чэрвеня 1720 г.
арганiзавалася Лонданская ложа, якая i стала рассаднiкам масонства на ўсiм
свеце. Спачатку яно перанеслася ў Германiю, дзе першая ложа ўзнiкла ў 1733
г., затым – у Iталiю (1735 г.) i Францыю (1736 г.). У кастрычнiку 1738 г. граф
Рутоўскi, натуральны брат польскага караля i вялiкага князя лiтоўскага
Аўгуста III, заклаў у Дрэздэне ложу Трох Белых Арлоў, якая стала прамацяраю
польска-лiтоўскага (у тым лiку i заходнебеларускага) масонства.
Першая польская ложа сфармавалася на каралеўскiм двары ў Варшаве як
фiлiя вышэйназванай
правiнцыяльнага

ложы.

масонства

З

1781

Каралеўства

г.

Вялiкi

Польскага

i

Майстар (магiстр)
Вялiкага

княства

Лiтоўскага Iгнацi Патоцкi падрыхтоўвае Устаў Вялiкага Усходу Каралеўства
Польскага i Вялікага княства Літоўскага. 26 лютага 1784 г. яго падпiсалi
дэпутаты ад адной вялiкай ложы, трох правiнцыяльных i дзевяцi сiмвалiчных
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ложаў. У

iх

лiку

была

правiнцыяльная

ложа

пад

назваю "Шчаслiвае

вызваленне" на Усходзе Гродна".
Згодна

з

Уставам

1784

г.

iснавала

тры

масонскiя

правiнцыi

–

вялiкапольская, малапольская i лiтоўская, на чале якiх стаялi намеснiкi
Вялiкага Магiстра. Кожная п равiнцыя была як бы малы Вялiкi Усход з
прадстаўнiкоў сiмвалiчных ложаў

i мела вялiкую правiнцыяльную ложу. У

лiтоўскай – гэта ложа і "Дасканалая Еднасць" на Усходзе Вiльнi". У 1786 г. яе
членам быў прадстаўнiк (дэпутат) гродзенскай ложы "Шчаслiвага вызвалення".
Ложа – гэта супольнасць выбраных, з’яднаных вузамi духоўнага сваяцтва
i адпаведнай клятваю, ячэйка

масонскага таварыства.

Ложай

таксама

называлася памяшканне, у якiм праходзiлi пасяджэннi вольных муляраў.
Вокны ў такiх памяшканнях выходзiлi на тры бакi свету: на усход, захад i
поўдзень. Колер сценаў адпавядаў ступенi, у якой працавала ложа: у першай i
другой – блакiтная, у трэцяй – чо рная, у чацвёртай – чорная ў 4 пакоях, у
пятай – чырвоная з залатой абшыўкаю, у шостай – бела-чырвоная, у сёмай –
чорная i чырвоная ў 4 пакоях. Дарэчы, адпаведны быў колер фартухоў,
паясоў, шалікаў масонаў.
Першая гродзенская ложа, як ужо згадвалася, называлася «Шчаслівага
вызвалення» на Усходзе Гродна». Яна ўзнiкла ў 1781 г., была правiнцыяльнай
(гэта значыць магла ствараць ложы першых трох ступеняў ) i працавала на
французскай

мове

(адсюль па

дакументах

ложы

яе

назва "L’beureuse

Delivrance"). Гэты скарочаны надпiс маецца i на авальнай пячатцы ложы
(адбiтак яе захаваўся на дакуменце за 17.02.1782 г. у бiблiятэцы Польскай
Акадэмii Мастацтва). У бібліятэцы Акадэміі навук Літвы ёсць пергамент з
подпісамі 17 братоў ложы «Шчаслівага вызвалення» на Усходзе Гродна», якія
давяралі

А.Годзіну прадстаўляць іх у ложы «Дасканалай Еднасці на ўсходзе

Вільні». Майстрам кафедры быў знакаміты Ж.-Э.Жылібер, намеснікам – Бекю,
скарбнікам – Ж.-Л.Бекю, сакратаром – Ф.Шрайбер. Колькi
сказаць

цяжка,

бо

нават

вядомы

даследчык,

iснавала

ложа,

Ст.Малахоўскi- Лямпiцкi

памыляецца: то пiша, што яна перастала працаваць "яшчэ ў XVIII ст.", то дае
спiс членаў ложы, дзе ўказвае 1820-1821 гады. Ёсць факт перадачы Вялiкiм
Усходам

назвы

гродзенскай

ложы

для

вызвалення" 4 жнiўня 1810 г.
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Нясвiжскай

ложы

"Шчаслiвага

На 1820- 1821 гг. у ложы "Шчаслiвага вызвалення" было 79 чалавек
(братоў, па масонскай тэрмiналогii). Асноўную частку складалi чыноўнiкi
мясцовага апарату кiравання (26 чал.) i былыя, або сапраўдныя вайскоўцы (20
чал.), затым – iнтэлiгенцыя – настаўнiкi, урачы, дзеячы мастацтваў (15 чал.),
iншыя (2 чал.), невядомай сацыяльнай прыналежнасцi – 16 чалавек. Члены
ложы падзялялiся на дзейных i ганаровых: першых было 55 чалавек, другiх –
24. Сярод дзейных членаў было 8 масонаў 1 ступенi, 2 – другой,18 – трэцяй,11
– чацвёртай, 5 – пятай, 3 – шостай ступеняў. Сярод ганаровых братоў 5
масонаў мелі III ступень, 6 – IV, 4 – V, 1 – VI, 8 – VII.
Ступенi масонства называлiся з першай па сёмую наступным чынам:
вучань, чаляднiк, майстар, кавалер выбраны, кавалер шатлан дскi, кавалер
Усходу, кавалер Ружовага Крыжа. Ступень залежала ад узроўню пасвячэння ў
масонскiя

таямнiцы.

Асноўная

праца

кожнай

ступенi

складалася

з

падрыхтоўкi i прыняцця брата ў сваю ступень. Пасяджэннi ложы адбывалiся
па ступенях, масоны вышэйшай ступенi маглi прысутнiчаць пры працах
нiзшых ступеняў.
Кожны год 1 сакавiка (гэта першы дзень масонскага года) адбывалiся
выбары чыноўнiкаў ложы: майстра кафедры, ягонага намеснiка, дазорцы,
прамоўцы, падскарбiя, суддзi, ялмузнiка (лiтаральна "жабрака"). Майстар –
галоўны адмiнiстрацыйны начальнiк ложы, вызначае суд, падтрымлiвае
кантакты з правiнцыяльнай ложаю i Вялiкiм Усходам, прадстаўляе братоў на
вышэйшую ступень, падпiсвае дакументы.
Першым майстрам ложы "Шчаслiвага Вызвалення" быў Людвiк Шыман
Гутакоўскi (1738 – 1811). Некалькi слоў пра яго, каб зразумець, якiя людзi былi
масонамi i якiя былi iх погляды. Вучыўся Гутакоўскi спачатку ў Шчучынскай
пiярскай школе, затым у Варшаўскім калегiуме, з 1762 г. у Парыжы. Ад
караля Аўгуста III атрымаў пасаду каралеўскага шамбеляна i пры Станiславе
Панятоўскiм жыў п ры яго двары. У 1771 г. быў у Лондане, дзе знаёмiўся з
англiйскiм парламентарызмам. З 1778 г. - член Непарыўнай Рады. З 1780 г. –
дэпутат Лiтоускага трыбунала. Як масон Гутакоўскi

праявiў сябе i ў iншых

ложах: з 1784 г. быў дэпутатам ад варшаўскай ложы "Святыня Iзiс" у Вялiкiм
Усходзе, са студзеня 1786 г. - намеснiкам Вялiкага Майстра ў Лiтве, 21
чэрвеня 1810 г. выбраны Вялiкiм Майстрам Вялiкага Усходу. Гутакоўскi быў
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дэпутатам Чатырохгадовага сейма, дзе спачатку вызначыўся як абаронца
караля, а потым зблiзiўся з творцамi Канстытуцыi 3 мая, быў камiсарам
Адукацыйнай камiсii. За заслугi атрымаў пасаду вялiкага падкаморыя i ордэн
Белага Арла. У 1794 г. знаходзiўся ў шэрагах правых патрыётаў, пасля захопу
Варшавы

рускiмi апякаў хворых i параненых. Гутакоўскi быў адным з

заснавальнiкаў

у

Варшаве

Таварыства

сяброў

навук

(1805

г.)

i

сельскагаспадарчага таварыства (1810 г.). У сваiх маёнтках гаспадарку вёў
новымi метадамi. У напалеонаўскiя часы займаў высокiя кiраўнiчыя пасады.
Пасля Гутакоўскага майстрам ложы "Шчаслiвага Вызвалення" быў Якуб
Бецу, чалавек вельмi цiкавы. Ягоны дзед эмiграваў у Рэч Паспалiтую падчас
праследванняў гугенотаў. Сам Якуб у 1771 г. апынуўся ў Гродне, куды яго
запрасіў Антонi Тызенгаўз. Да самага падзення вялiкага падскарбiя Бецу быў
ягоным паплечнiкам: займаў пасады генеральнага iнспектара гродзенскiх
фабрык,

дырэктара

мануфактурнай

канто ры,

якая

загадвала

ўсiмi

каралеўскiмi мануфактурамi. У 1772–1775 гг. Бецу па заданнi Тызенгаўза
пабываў на чэшскiх, iтальянскiх, швейцарскiх, французскiх, саксонскiх
фабрыках. Ён вербаваў рамеснiкаў i высылаў у Гродна, наладжваў кантакты i
гандлёвыя сувязi. З 1780 па 1787 г. Бецу ажыццяўляў нагляд за гродзенскiмi
мануфактурамi, а потым здаў iх у скарб Станiславу Панятоўскаму, пляменнiку
караля.
Другую пасаду пасля майстра займаў ягоны намеснiк. Ён дапамагаў
майстру, а ў яго адсутнасць кiраваў справамi ложы, вёў пасяджэннi. На жаль,
дакументы не захавалi прозвiшча намеснiка ложы "Шчаслiвага Вызвалення".
Выкананне рашэнняў майстра кантралявалi два дазорцы. Яны тлумачылi
незразумелыя заданнi i сачылi за дысцыплiнай. У 1781 г. другiм дазорцам быў
Я.Мюнц.
Наступная пасада ў iерархii ложы – прамоўца. Ён павiнен быў добра
ведаць Статут, звычаi i прадпiсаннi Ордэна, каб быць заўсёды iх абаронцам.
Прамоўца выступаў па сутнасцi кожнай справы, даваў заключэнне на
пададзеныя

справы

адпаведна

праву

масонаў.

Звычайна

пасля

яго

выступлення старшыня пасяджэння пачынаў дыскусiю. У 1821 г. прамоўцам
быў старшыня Слуцкага земскага суда Адам Гарабурда, масон IV ступенi.
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Дзве наступныя пасады – падскарбi i суддзя. Пад апекаю першага
знаходзiўся бюджэт ложы i фiнансавыя разлiкi. Другi вырашаў судовыя
справы братоў ложы. Прозвiшча людзей, якiя займалi гэтыя пасады ў ложы
"Шчаслiвага Вызвалення", невядомыя.
Апошняя выбарная пасада – ялмузнiк. Ён кан траляваў грошы, якiя былi
сабраныя на дапамогу бедным, наведваў хворых чыноўнiкаў ло жы, на яго iмя
падавалiся прашэннi братоў аб дапамозе. У 1820 г. ялмузнiкам быў аптэкар
Караль Ронге, масон VI ступенi.
На многія пасады асобы прызначалiся майстрам: сакратар, майстар
абрадаў,

сцюарт,

пячатачнiк,

архiвiст,

гасцiннiк,

будаўнiчы-рахункавод,

мечнiк, дырэктар гармонii. Сакратар вёў справаводства i перапiску ложы. У
1781 г. у ложы "Шчаслiвага Вызвалення" iм быў Шрэйбер, у 1820 г. - магiстр
абодвух праваў Людвiк Развадоўскi. Майстар абрадаў рыхтаваў цырымонii i
сачыў, каб падчас iх кожны член ложы быў на сваiм месцы. Гэтую пасаду ў
1781 г. займаў М.М.Сухадолец. Пячатачнiк ахоўваў пячатку i штэмпелi ложы,
ставiў пячатку на правiльна складзеныя дакументы i вёў iх спiс. У 1781 г.
функцыi гэтыя выконваў падкаморы Гродзенскага павета Ян Вiрыён, масон
III ступенi. Архiвiст ахоўваў архiў, куды складаў усе дакументы аб дзейнасцi
ложы, вёў вопiс справаў. Сцюарт загадваў маёмасцю ложы. Гасцiннiк
дапамагаў ялмузнiку. Будаўнiчы-рахункавод п равяраў рахункi сакратара,
падскарбiя, ялмузнiка, сцюарта i даваў сваё заключэнне аб стане даходаў i
расходаў. Хто займаў пералiчаныя пасады – невядома.
Мечнiкам у ложы "Шчаслiвага Вызвалення" ў 1820 г. быў былы
камердзiнер Касцюшкi амерыканскi жыхар у Варшаве Ян Лаперэ, масон III
ступенi. У функцыi мечнiка ўваходзiла несцi меч на падушцы перад майстрам
на цырымонiях. Дырэктар гармонii кiраваў музыкай i спевамi падчас працаў
ложы, банкетаў i ўрачыстасцяў. У 1820 г. iм быў музыкант Пётр Корбут, масон
IV ступенi. Сярод масонаў ложы трэба назваць дэпутатаў "Шчаслiвага
Вызвалення" ў Вялiкiм Усходзе: былы старшыня Мiнскага галоўнага суда Адам
Гюнтэр (у 1811 i 1820 гг.), масон VI ступенi, сенатар-кашталян Аўгуст Кiцкi,
Фабiян Шаняўскi (1784 г.), прарэктар Варшаўскага унiверсiтэта, дэп утат
сената Юзаф Дыянiзi Мiнасевiч (1819-1820 гг.), масон VI ступенi.
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Сярод

ганаровых

братоў

былi

гродзенскi

губернатар

М.Бутаўт-

Андржэй кавiч, былы старшыня мiнскага галоўнага суда Ян Ходзька, генералкантралёр манетнага двара Караль Гофман, ды рэктар Вiленскага паштамта
барон

Фрыдэрык Разен, генерал Фларыян Вайнiловiч, прафесар Вiленскага

унiверсiтэта Шымон Жукоўскi i iншыя.
Пасля трэцяга
Т.Касцюшкi

ў

падзелу Рэчы

масонстве

на

Паспалiтай

тэрыторыi

i

былых

пагрому паўстання А.дзяржаваў

Каралеўства

Польскага i Вялiкага княства Лiтоўскага назiраецца поўны развал. Вялiкi
Усход аднаўляецца толькi 22 сакавiка 1810 г., але ў сувязi з вайной 1812 г.
масонства зноў згасае. Масоны адклалi свае працы да той пары, пакуль у
краiну не прыйдзе спакой. Архiвы i перапiска не захавалi нiводнага дакумента
аб дзейнасцi масонаў у гэты час. Адраджэнне пачалося ў 1816 г., калi масоны
Норвiд, Сабескi, К.Гофман i Я.Ходзька прыехалi ў Вiльню i пры дапамозе
старэйшага

масона

прэлата М.Длускага пачалi працы ў ложах "Старанны

Лiцвiн" i "Добры Пастар" i адчынiлi дзве новыя ложы: "Школу Сакрата" ў Вiльнi
i "Палемон" у Расiенах Ковенскай губернi. У 1818-1819 гг. у лiтоўскай
правiнцыi мелася 12 ложаў.
Росквiт масонства адбыўся ў Беларусi ў 1816-1821 гг. пад

апекаю

Аляксандра I, якi сам быў масонам. У 1817 г. узнiклi масонскiя ложы на
тэрыторыi Гродзенскай губернi: у Навагрудку – ложа "Вузел Еднасцi", у Гродне
– "Сябры Чалавецтва" на Усходзе Гродна". Назва ложы зыходзiць з Устава
масонаў, дзе адзначаецца, што, акрамя Айчыны, ёсць чалавечнасць: "Увесь
свет ёсць Айчына Вольнага Муляра, а ўсё, што тычыцца чалавека, не ёсць для
яго чужым". Статут запрашаў масонаў "электрычнай iскрай чалавечнасцi
агарнуць усiх людзей i ўсе краiны".
Галоўным iнiцыятарам, заснавальнiкам i першым майстрам кафедры
ложы "Сябры Чалавецтва" быў былы маршалак Гродзенскай губернi, масон VII
ступенi Калiкст Межэеўскi. Ягонымi памочнiкамi сталi: Iгнацi Лахнiцкi i ягоны
пляменнiк камер-юнкер Iгнацi Эмануэл Лахнiцкi, дзяржаўны радца, iнспектар
Гродзенскай управы, масон V ступенi Бернард Мiхельсон, асэсар губернскай
управы, масон IV ступенi Рыгор Бялоцкi, сакратар шляхецкага сходу, масон IV
ступенi Мiхал Вiтаноўскi, вiленскай скарбавай палаты, масон III ступенi
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Ануфры Крыдэл, капiтан былога войска польскага, масон III ступенi Юзаф
Бжэзiна, абывацель Гродна, масон III ступенi Фiлiп Мэйне.
Ложа "Сябры Чалавецтва" была сiмвалiчнай, бо вяла працы ў першых
трох ступенях: вучня, чэляднiка i майстра. Iнакш такiя ложы звалiся
янаўскiмi ("иоановскими") ў гонар свайго патрона св.Яна, якога Вялiкi
Будаўнiк Свету Ягова паслаў для асветы людзей, якiя знаходзяцца ў цемры i
ценi смерцi. А яшчэ ложы першых дзвюх ступеняў называлiся блакiтнымi, бо
сцены ложы (памяшкання) i фартухi братоў былi такога колеру. Навука
масонаў сiмвалiчных ложаў складалася з выпрацавання сямі абавязкаў:
даверу, шчы расцi, мiласэрнасцi для бедных, паслухмянасцi, лагоднасцi, адвагi
i маўчання.
Ложа "Сябры Чалавецтва" падпарадкоўвалася правiнцыяльнай ложы
"Дасканалая Еднасць на Усходзе Вiльнi". Пра гэта сведчыць i пячатка
апошняй: на адным з шчытоў сiмвал гродзенскай ложы – Р.L.("Przyjaciele
Ludzkosci"). Прадстаўнiк (дэпутат) ложы ўваходзiў у Вялiкi Усход Польшчы i
Лiтвы. У 1819 г. iм быў старшыня ламжынскага грамадзянскага трыбунала
Вiктар Рэмбелiнскi.
У 1821 г. у ложы было 146 братоў: 93 дзейныя i 53 ганаровыя. Сярод
першых найбольш было масонаў II (20 чал.), III (37) i IV (10) ступеняў, 9
масонаў мелі I ступень, 6 – V. Сярод ганаровых пераважалi браты VII ступенi
(22 чал.), напалову менш было масонаў III ступенi (11), масонаў IV ступенi было
8, V - 9 ,VI -

3. Па

сацыяльнай

п рыналежнасцi расклад наступны: 98

чыноўнiкаў, 24 вайскоўцы, 9 iнтэлiгентаў, статус 15 чалавек невядомы.
Выбарныя пасады займалi наступныя масоны. Адзiн з майстроў ужо намі
называўся – К.Межэеўскi, былы маршалак Гродзенскай губерні. З 1820 г.
майстрам кафедры стаў Iгнацi Лахнiцкi (1755 - каля 1830 гг.). Вучыўся ён у
Вiленскай акадэмii, дзе ў 1772 г. абаранiў дысертацыю i атрымаў тытул
магiстра вольных мастацтваў i доктара фiласофii. Потым даслужыўся ў войску
ВК Л (а не польскiм, як пiша Малахоўскi-Лямпiцкi) да палкоўнiка (1788

г.).

Затым быў маршалкам слонiмскага двара ў Мiхала-Казiмiра Агiнскага, ягоным
дарадцам у гаспадарчых i палiтычных справах. У вераснi i снежнi 1788 г.
ездзiў

ад

Агiнскага

i

вiленскага

ваяводы

К.Радзiвiла

ў

Берлiн

з

антыкаралеўскай i антырасiйскай мiсiяй. Вярн уўшыся з-за мяжы, пакiнуў
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вайсковую i дворскую службы i заняўся гаспадаркаю ў сваiх маёнтках
(спадчынны быў у Лахнове пад Гродна). Правёў тут сялянскую рэформу, за
што ў 1810 г. атрымаў ад Аляксандра I ордэн св.Уладзiмiра IV ступенi. На
гродзенскiм сейме 1793 г. Лахнiцкага выбралi камiсарам Лiтоўскай скарбавай
камiсii. У час касцюшкаўскага паўстання дзейнiчаў у Гродзенскай парадкавай
камiсii, ахвяраваў 1 тысячу злотых, быў вiцэ-прэзiдэнтам Гродна (з верасня
1794 г.). Свае погляды на сялянскае пытанне выказаў у брашуры "Бiяграфiя
селянiна над берагамi Нёмана вышэй ад Ласосны жыўшага" (Вiльня, 1815).
Лахнiцкi быў сябрам сельскагаспадарчага таварыства ў Варшаве (з 1811 г.).
Падтрымаў план Мiхала-Клеафаса Агiнскага аб адраджэннi ВК Л пад апекаю
Расii. У 1813 г. дзейнiчаў у Цэнтральным камiтэце вайсковых павiннасцяў у
заходнiх

губернях

- пастаўкi прадуктаў для расiйскай армii. У 1818 г.

заснаваў Друкарскае таварыства, мэтай дзейнасці якога было размнажэнне
кнiг на мове арыгiнала.
У 1820-1821 г. майстрам кафедры ложы "Сябры Чалавецтва" быў Мiхал
Фадзеевiч Бутаўт-Андржэй кавiч (1778 – 1830), масон V ступенi. У 1794 г. як
маёр кавалерыi знаходзiўся пры ўзяццi Вiльнi, у баях пад Слонiмам i
варшаўскiм прадмесцi Прага. Звольнены каралём з армii, працягваў службу
пры генерал-губернатары Наваросii Туталмiне. Затым займаў розныя пасады ў
кiраўнiцтве Гродзенскага павета: праводзiў люстрацыi, быў засядацелем
гродзкага i галоўнага судоў, павятовым маршалкам (1811). У 1810 г.
Андржэй кавiча ўзнагародзiлi ордэнам св.Ганны 2 ступенi. У 1812 - 3.06.1813
г. ён выконваў абавязкi гродзенскага губернатара, за што, вiдаць, атрымаў
чын старшага дарадцы.
У час знаходжання на пасадзе вiцэ-губернатара Лiтоўска-Гродзенскай
губернi Андржэйкавiч з 12 лiпеня 1815 г. па красавiк 1816 г. па сутнасцi
кiраваў губерняю. Пасля смерцi губернатара Ст.Урсына-Нямцэвiча стаў
губернатарам (22.11.1817–25.02.1819). У 1824 г. быў пераведзены на пасаду
губернатара Жытомiрскай губернi ў чыне сапраўднага старшага саветнiка, з
якой i звольнены ў 1828 г. Андржэйкавiч – буйны памешчык, валодаў 204
душамi сялян. Як масон п раявiў сябе працiўнiкам рэфо рмы Я.Шымкевiча ў
1818 г., якая мела мэту наблiзiць масонства да шырокага грамадства. У сваiм
выступленні

Андржэйкавiч ахарактарызаваў яе
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"як нiкуды

нягодную i

адарваную ад глебы тэорыю" i прасiў пакiнуць у пакоi "старое масонства". У
1820 г. ён не прыняў новы Статут Вялiкага Усходу, i гродзенская ложа
працавала па-старому.
Намеснiкам майстра да 1821 г. быў рэгент гродзенскага галоўнага
суда, масон IV ступенi Вiнцэнт Яноўскi. У 1821 г. было два намеснiкі:
старшыня 2 дэпартамента галоўнага суда, масон IV ступенi Антонi Елец i
сакратар дваранскага сходу, масон IV ступенi Мiхал Вiтаноўскi. Функцыi
дазорцаў у гэтым годзе выконвалi: першага – дарадца гродзенскай скарбавай
палаты, масон III ступенi Вiнцэнт Стычынскi, другога – прэзiдэнт Гродна,
масон IV ступенi Казiмiр Крэйбiх. Пасаду прамоўцы займалi ў 1821 г. масоны
III i IV ступеняў, адпаведна адвакат гродзенскага галоўнага суда Бенедыкт
Паўлоўскi i асэсар гэтага ж суда Дамiнiк Вiтаноўскi. Падскарбiем быў скарбнiк
агульнай апекi Юзаф Нелюбовiч. Суддзёю да 1821 г.– згаданы А.Елец, а пасля
– В.Вiтаноўскi. Губернскi межавы суддзя, масон III ступенi Рамуальд Данкевiч
выконваў абавязкi ялмузнiка.
На прызначаемых пасадах у 1821 г. былі наступныя браты ложы.
Сакратаром

–

пісар гродзенскага магістрата,

масон ІІІ

ступені

Антоні

Жыжкевіч, майстрам абрадаў – сакратар гродзенскай скарбавай палаты,
масон

ІІІ

ступені

Станіслаў Далiнскi. Першым

(эканамiчным) i

другiм

(абрадавым) сцюартамi – абывацелi Гродна, масоны III ступенi Мiкалай Робi i
Ян

Мiхаэлiс.

Дзве

пасады,

пячатачнiка

гродзенскага галоўнага суда, масон

i

архiвiста,

сумяшчаў

рэгент

IV ступенi Ян Нелюбовiч. Будаўнiчым-

рахункаводам быў былы палкоўнiк Войска польскага, масон III ступенi Ян
Загорскi.
Лічу

неабходным

назваць

некаторых

ганаровых

братоў

"Сяброў

Чалавецтва", бо гэта дасць матэрыял для характарыстыкі ложы. Сярод iх былi
масон VII ступенi Ян Ходзька; Вялiкi

ялмузнiк, дзяржаўны рэферэндар

Аўгусцiн Глiнскi; масон VII ступенi, прафесар Вiленскага унiверсiтэта Эрнэст
Гродэк; сябра Дзяржаўнага савета, тайны саветнiк, масон VII ступенi князь
Ф.Друцкi-Любецкi; саветнiк Дзяржсавета, масон VII ступенi С.С.Ланской;
жывапiсец, сябра Санкт-Пецярбургскай Акадэміі Мастацтва, масон III ступенi
Юзаф Аляшкевiч i iншыя.
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Гродзенская ложа "Сябры Чалавецтва" вылучалася добразычлівасцю,
што "ўплывала на ўвесь абшар Ордэна". Вiленская правiнцыяльная ложа
вылучала яе як прыклад узаемнай мiласцi братоў, дапамогi iх адзiн аднаму ў
асветных працах, iх павагу да сваiх аднаверцаў.
Пра погляды масонаў мы ўжо ўзгадвалі, цяпер звернем на гэта большую
ўвагу. Вiдаць, трэба пагадзiцца з думкаю расійскага даследчыка А.Сяркова,
што сярод братоў-масонаў былi розныя людзi: у асноўным яны займаліся
самаўдасканальваннем, самавыхаваннем, "пераўтварэннем першапачаткова
змарнаванай чалавечай натуры", многiх цiкавiла прасоўванне па службовай
лесвiцы, уваходжанне ў элiтныя колы, некаторыя iмкнулiся злучыць iдэю
духоўнай працы па пабудове "Храма Гасподня" з пераўтварэннем рэчаiснасцi.
Сярод гродзенскiх былi, на маю думку, усе тры катэгорыi масонаў.
Паглядзiм, як масонская iдэя чалавечнасцi звязана з iдэяй роўнасцi ўсiх
людзей.

Словы

з

прамовы

Вялiкага

Першага

Дазорцы

на

ўрачыстым

вiншаваннi дня адкрыцця вялiкай ложы "Вялiкага Казiмiра": "Недастаткова
таго, каб шанаваць роўнасць у свяцiлiшчы", а трэба, "каб мы ва ўсiх людзях
паважалi нараўне чалавека: чалавека ў барве, або лахманах, за плугам, з
пяром, са зброяю, з пiлою, са скiпетрам, цi з аршынам у руках; бо ён усюды
ёсць тая самая iстота, мае аднолькавы пачатак, аднолькавае права на зямное
шчасце i аднолькавае прызначэнне за труною".
А.С.Пушкiн пiсаў пра масонаў: "Дзiўная мешанiна мiстычнай набожнасцi
i

фiласофскага

вальнадумства,

шчырая любоў да

асветы,

практычная

фiлантропiя ярка выдзяляла iх ад пакалення... Нельга адмаўляць, што шмат з
iх належала да лiку незадаволеных, але iх недобразычлiвасць абмяжоўвалася
грэблiвым ганьбаваннем сучаснага, цнатлiвымi надзеямi на будучыню i
двухсэнсоўнымi тостамi на франкмасонскiх вячэрах". Гэта ў поўнай меры
датычыць i масонаў на тэрыторыi Беларусi, у тым лiку гродзенскiх ложаў.
Даследчык С.Дабранскi лiчыў, што масонства Рэчы Паспалiтай не магло
прыняць

форму

апазiцыi

ўраду,

бо

гэтаму

перашкаджала

глыбокая

канспiрацыя ўсiх масонскiх працаў. Але i ён прызнае вялiкi ўплыў масонаў на
арганiзацыю патаемных таварыстваў i iснаванне сувязi памiж iмi. Вось што
Дабранскi пiша пра масонаў першай чвэрцi XIX ст.: "Масоны ўвогуле не
схiльныя да палiтыкi, пачынаюць адхiляцца ад першапачатковых задач,
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паступова пераўтвараючыся ў

чыста палiтычныя таварыствы. Не маючы

магчымасцi непрыхавана выказваць свае палiтычныя погляды, польскiя i
лiтоўскiя масоны пачынаюць "працаваць" у сваiх ложах пад покрывам строгай
таямнiцы, ствараючы розныя патаемныя таварыствы, якiя iмкнулiся да
звароту згубленай вольнасцi i аднаўлення загiнутай дзяржавы".
Ст.Мiцканеўскi, былы масон вiленскай ложы "Старанны Лiцвiн", пры
разглядзе ягонай фiнансавай спрэчкi да ложы (ён патрабаваў, каб тая вярнула
яму 76 руб., якія ён даў у касу ложы ў выглядзе ўзносаў) гаварыў на допыце аб
сутнасцi масонства: "Сiстэма франкмасонаў пагражае небяспекаю народам i
накіравана супраць Бога. Тлумачу: галоўная таямнiца масонаў заключаецца ў
наступным: усталяваць памiж усялякага стану людзьмі вольнасць i роўнасць,
злiквiдаваць дэспатызм, або самадзяржаўнае кiраванне, значыць тое, якое
схiляецца да рэвалюцыi, падобнай да тых, што адбыліся ў Францыi, Iспанii,
Партугалii, Неапалi, Турыне, а таму, зразумела, пагражае хваляваннямi народаў".
Сумна вядомы нам М.Навасiльцаў таксама добра гэта

разумеў. У

данясеннi з Варшавы ад 24 мая 1821 г. раiў злiквiдаваць масонства ў
Каралеўстве Польскiм i Расii (асаблiва ў яе "польскiх" губернях), бо бачыў у iм
непасрэдную або апасродкаваную крынiцу ўсiх патаемных таварыстваў, што
служыла iм "узорам i пры крыццём". У данясеннi ад 3 верасня 1821 г.
Навасiльцаў сцвярджаў, што масонскiя ложы i студэнцкiя таварыствы – гэта
"адно i тое ж, што яны маюць адну мэту i толькi па назве адрознiваюцца ад
карбанарыяў". Беларуска-лiтоўскiя ложы мелi значны ўплыў на таварыствы
шубраўцаў, фiламатаў, фiларэтаў, прамянiстых.
Масонскiя абрады сiмвалiзавалi Рэч Паспалiтую: межамi ложы былi "два
моры", "дзве ракi", гэта значыць межы былой дзяржавы, браты збiралiся ў "алтара
Айчыны, якi пашкоджаны зверху, але стаiць на добрым падмурку". Масоны
прысягалi вярнуць алтару ягоны былы бляск, гэта значыць весцi барацьбу за
адраджэнне Айчыны. Вялiкi Усход не прызнаваў падзелаў Рэчы Паспалiтай i
распаўсюджваў сваю ўладу на ўсю тэрыторыю былой дзяржавы. У адносiнах да
манарха трэба было прытрымлiвацца патрабавання Статута сiмвалiчных ложаў:
"Найвышэйшая істота бачным i ўпэўненым спосабам уладу сваю ўсклала ў рукi
Манарха. Таму шануй i любi яго павагу i начальнiцкасць у кожным кутку зямлi,
дзе нi жывеш. Першы твой гонар належыць Богу, другi – Айчыне... Шануй
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падобна (сваiх бацькоў – В.Ш.) айцоў краю i прасi Найвышэйшага аб iх захаваннi.
Яны – намеснiкi i вiдочныя выявы Бога на зямлi".
У 1817 г. узнiкла iдэя вызвалення сялян на пры кладзе Астзейскiх
губерняў. Падрыхтоўкаю беларуска-лiтоўскага грамадства занялiся шубраўцы.
У снежнi 1817 г. гэтае пытанне паднялi на дваранскiх выбарах у Вiльнi. Зерне,
кiнутае масонамi, не засохла: было вырашана падаць усепадданейшае
прашэнне

аб

стварэннi

камiтэта

для

складання

праекта

паляпшэння

становiшча сялян. Падрыхтоўка да рэформы зацягнулася да 1819 г., потым
пачаўся разлад у масонстве, і хутка яно было забаронена.
У жніўні 1821 г. выйшаў указ Аляксандра І аб закрыцці масонскіх лож і
тайных таварыстваў. 25 верасня 1821 г. на апошняй сесіі Вялікага Усходу
Польскага ўсе ложы закліканы да паслухмянасці

царскаму ўказу – яны

павінны былі закрыць свае працы да 1 кастрычніка ў Варшаве і да 15
кастрычніка – у правінцыях. Пасля гэтай даты іх дзейнасць будзе лічыцца
антызаконнай. У першай палове кастрычніка віленскі генерал-губернатар
Рымскі-Карсакаў абвясціў жнівеньскі ўказ цара. Шостага лістапада
пасяджэнні

Адміністрацыйнай

рады

прынята

пастанова

на

Намесніка

Каралеўства Польскага Зайончыка аб агульным, безумоўным і канчатковым
закрыцці ўсіх тайных таварыстваў у Каралеўстве Польскім.

Практычна ўсе

ложы на тэрыторыі Беларусі былі зачынены, іх архівы, грошы, рэчы,
прадметы абраднасці і сімволікі па прадпісанню Майстра Вялікага Усходу
А.Ражнецкага павінны быць сабраны для захавання. Менавіта ў гэты час
адбылася вышэйзгаданая «справа Ст.Міцканеўскага». Не вырашыўшы сп раву
ў Вільні, Міцканеўскі двойчы звярнуўся з прашэннем на імя імператара і адзін
раз – да Намесніка. У ходзе справы былы масон па сутнасці зрабіў данос на
масонства, абвінаваціўшы яго ў падрыхтоўцы «народнага хвалявання» і
вынішчэнні хрысціянскай веры. 8 лютага 1822 г. Рымскі-Карсакаў паслаў
міністру ўнутраных спраў змястоўн ую запіску аб усёй справе, а той далажыў
гэта цару. Несумненна, што гэта падліла масла ў агонь забароны масонства. 1
жніўня 1822 г. царскі ўказ закры ў ложы па ўсёй Расійскай імперыі.
Усе дзяржаўныя чыноўнікі, настаўнікі школ, прафесары, вайскоўцы
павінны былі даць падпіску аб непрыналежнасці да масонскіх і іншых тайных
таварыстваў у краі ці за мяжой. У гродзенскім архіве захавалася частка
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падпісак масонаў двух узораў: не належаў і належаў да ложы, але цяпер і ў
будучым не буду яе членам ні ў краі, ні за мяжой. 14 лістапада 1822 г.
каралеўскі

намеснік Зайончык загадаў забраць ключы

ад

скрыні

з

дакументамі і рэчамі ВялікагаУсходу Польскага. Такім чынам, легальная
гісторыя масонства была завершана.
Большасць масонскіх ложаў спынілі свае працы, але ўрад адчуваў, што не
ўсе. Тайны сенатар Навасільцаў сакрэтна пісаў гродзенскаму губернатару 24
мая 1823 г.: «... майце пільны нагляд, ці не збіраюцца былыя масоны ў кагонебудзь са сваіх сяброў або ў трэцім месцы пад выглядам сяброўскіх размоў, ці
часта бываюць такія гутаркі і сходы, ці запрашаюцца на іх пабочныя асобы,
чым яны займаюцца, і ці не відаць уплыву якой-небудзь асобы на гэтыя сходы».
Губернатар М.Бутаўт-Андржэйкавіч спраўна дакладваў аб выкананні розных
распараджэнняў, але як былы масон, відаць, не вельмі стараўся, бо дзейнасць
«Сяброў Чалавецтва на Усходзе Гродна» працягвалася Польская пісьменніца
Э.Ажэшка ў сваіх «Успамінах» занатавала: «...Бацька мой быў вальнадумцам, як
гэта тады называлася, вальтэрыянцам; ведаю, што паміж 1825 і 1840 годам
належаў да адной з масонскіх ложаў, якія існавалі ў Літве». Нам ужо вядома,
што масон ІІІ ступені Б.Паўлоўскі з 1821 г. займаў у ложы пасаду прамоўцы.
Расказаная аб гродзенскіх масонскіх ложах гісторыя – толькі пачатак яе
глыбокіх даследаванняў. Дакументы, якія захоўваюцца ў архівах Пецярбурга,
Масквы і Вільні, адкрыюць яе новыя невядомыя старонкі.

Мал. 3 Пячатка

Мал. 4. Пячатка

Мал. 5. Пячатка

Мал. 6. Знак

ложа

ложы “Сябры

ложы “Сябры

ложы “Сябры

“Шчаслівага

Чалавецтва” на

Чалавецтва” на

Чалавецтва” на

Вызвален-ня” на

Усходзе Гродна”

Усходзе Гродна”

Усходзе Гродна”

Усходзе Гродна”
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У «навальніцу 1812 года»
Напярэдадні франка-расійскай вайны на заходняй мяжы Расійскай
імперыі знаходзіліся тры расійскія арміі. Частка войск была размешчана на
тэрыторыі Гродзенскай губерні. У Гродне жыў генерал-маёр Г.С.Дорахаў камандзір

авангарда 2-й арміі, кватэраваў Данскі казачы корпус атамана

М.І.Платава - 7 палкоў (7 тыс. чалавек: казакі, калмыкі, башкіры). Сам Мацвей
Іванавіч жыў у доме Жылока. Некаторы час у палацы графа Валіцкага жыў
карпусны

начальнік

Гродзенскай губерні,

Ф.Ф.Вінцэнгеродзэ.

Улічваючы

стратэгічную

ролю

Аляксандр І па дарозе ў Віл ьню 17 мая 1812 г. (усе

даты даюцца па новаму стылю) заехаў у Гродна, дзе правёў агляд войска,
аддаў

загад

губернатару В.С.Ланскому пільна сочыць, каб з губерні не

вывозілі хлеб і жывёлу для забеспячэння напалеонаўскай арміі.
Рыхтуючыся да вайны, Напалеон стварыў у прыгранічных раёнах, у тым
ліку і ў Гродзенскай губерні, сетку тайных агентаў. Выключную цікавасць мелі
звесткі аб шляхах з Гродна ў напрамку Масквы, Пецярбурга, Вільні. Яшчэ ў
жніўні 1807 г. губернскі сакратар даносіў гродзенскаму губернатару, што п ры
аглядзе замежнай карэспандэнцыі знайшоў два лісты ад збеглых з Гродна ў
французскую армію палякаў. У іх адзначалася, што хутка іх войска рушыць у
паход да расійскіх межаў, і, у прыватнасці, у Гродна. На Гродзеншчыне,
паводле задумы Напалеона, павінна была адбыцца генеральная бітва, якая
вырашыла б лёс вайны з Расіяй. Узяццем Гродна завяршалася б НёманскаВіленская аперацыя, пасля чаго французскі імператар меркаваў застацца на
зімоўку ў Смаленску і Мінску.
У сакрэтным рапарце літоўскаму ваеннаму губернатару 16 чэрвеня 1812
г. гродзенскі губернатар Ланскі пісаў, што ім прыняты меры да перавозкі
архіваў з дзяржаўных устаноў Гродна і Брэста. У Віленскую казённую палату
ён адпраўляў казённыя грошы. Пакінутыя 200 пудоў медзі прадугледжвалася
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абмяняць

на

асігнацыі

або

серабро.

У

вайсковай

казённай

аптэцы

знаходзілася на некалькі соцен тысяч рублёў лекаў, а ў саборнай (Сафійскай)
царкве — багатыя рызы і царкоўнае начынне. Літоўскі ваенны губернатар
загадаў вывезці ўсё гэта ў Пскоў. З пачатку вайны сувязь з ім была перарвана,
таму эвакуацыя на ўсход ішла праз Слонім, Навагрудак. Першы абоз, у якім
знаходзіліся справы губернскага праўлення, быў прывезены ў Мінск, але праз
некалькі тыдняў трапіў у рукі французаў. Частка архіваў была давезена да
Масквы, але загінула там падчас пажару. Апошнія абозы з казённай
маёмасцю, амуніцыіяй, зброяй і харчамі пакідалі Гродна 28 чэрвеня пад агнём
ворага. Як даносіў Платаў, гэты транспарт «мною вывезены, як гаворыцца, з
рук непрыяцельскіх выкрадзены».
28 чэрвеня Гродна пакінулі губернатар
Ланскі,

віцэ-губернатар

М.Ф.Бутаўт-

Андржэй кавіч, казначэй, радцы губернскага
праўлення,

чыноўнікі

і

канцылярскія

служачыя — усяго каля 50 чалавек. Вечарам
30 чэрвеня яны дабраліся да Навагрудка,
адкуль Ланскі адправіў іх у Мінск, а сам
застаўся чакаць штаб Другой Заходняй арміі.
Увесь гэты час Платаў абараняў Гродна, вёў
бой

з

авангардам

Вестфальскага,

войск

брата

караля

французскага

імператара Жэрома Банапарта. Гродзенскі
Мал. 7. М.І. Платаў

паліцмайстар

Высочын

атрымаў

загад

ліквідаваць мост у выпадку пераправы французаў. Батальёну ўнутранай
аховы на чале з прапаршчыкам Іўшыным не ўдалося стрымаць колькасна
пераважаючыя напалеонаўскія войскі. Праціўнік быў абстраляны з гармат.
Іўшын загінуў. Казакі Платава адыходзілі з Гродна праз Бераставіцу — Лі ду —
Шчучын.
У той жа дзень Гродна заняла лёгкая кавалерыя Юзафа Панятоўскага —
пляменніка

апошняга

караля

Рэчы

Паспалітай

Станіслава

Аўгуста

Панятоўскага. Гэта было спецыяльна зроблена французскім камандаваннем
для таго, каб падкрэсліць, што «польскі» горад вызваліла польскае войска. Сам
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Жэром Банапарт са шматлікай світаю ў 80 коннікаў 30 чэрвеня з'явіўся ў
Гродна. Перад горадам яго сустрэў новы мэр, а шляхта і чыноўнікі-палякі
віталі караля Вестфальскага на кватэры, у каменным доме віцэ-губернатара
Максімовіча (цяпер стары будынак Гро дзенскага аблвыканкома па вул.
Э.Ажэшкі, 3). Галоўны штаб размясціўся ў доме Валіцкага, а Панятоўскі — у
губернатарскім доме (былы палац А.Тызенгаўза, да сённяшняга дня не
захаваўся). З1 па 3 ліпеня ў Гродне знаходзілася французская кавалерыя.
Жэром Банапарт разлічваў атрымаць ад Напалеона польскую карону,
таму ўсяляк дагаджаў гродзенскай шляхце. У Гродне ён дарэмна не марнаваў
часу: наладжваў балі, прыёмы, але не забываў і пра армію — папаўняў запасы
харчавання і фуражу. 4 ліпеня Жэром пакінуў Гродна і накіраваўся на
Навагрудак, каб дагнаць адступаючую 2-ю армію Баграціёна. 27 ліпеня
адбылася Кобрынская бітва, у якой рускія войскі атрымалі першую перамогу
— у палон былі захоплены каля 2 300 чалавек. У той жа дзень Платаў
разграміў пад Карэлічамі атрад польскіх уланаў графа Турно і захапіў у палон
250 чалавек. 28-29 ліпеня каля мястэчка Мір Платаў вёў бой з кавалерыяй
А.Ражнецкага і зноў выйграў. Менш значныя баі на Гродзеншчыне адбыліся
каля вёсак Вораны, Закрэўшчына, Гудзевічы.
Пасля адступлення рускіх войск на Гродзеншчыне быў усталяваны новы
рэжым. 4 ліпеня ў Гродне генерал польскіх войск Ражнецкі, які стаў
Гродзенскім

губернатарам,

па

даручэнні

Жэрома

Банапарта

склікаў

Гродзенскую канфедэрацыю, якая далучылася да Генеральнай канфедэрацыі
(1 ліпеня 1812 г. сейм у Варшаве абвясціў сябе Генеральнай канфедэрацыяй).
Была

створана

канфедэрацыйная рада

пад старшынствам

губернскага

маршалка Людвіка Панцэржынскага. У склад яе ўвайшлі 12 чалавек, яны
ўтварылі чатыры аддзелы: правіянцкі, паліцэйскі, фінансавы, палітычны.
Рада Гродзенскай канфедэрацыі праіснавала ўсяго 15 дзён.
19 ліпеня па загаду Напалеона была створана Камісія Часовага ўрада
Вялікага княства

Літоўскага (старшыня — былы літоўскі маршал граф

Станіслаў Солтан), якая складалася з Віленскай, Мінскай, Гродзенскай губерняў і Беластоцкай акругі. Губерні сталі называцца дэпартаментамі, паветы
— дыстрыктамі, воласці — кантонамі. Гродзенскі дэпартамент складаўся з 8
дыстрыктаў. Пратэктарам адроджанага ВК Л стаў Напалеон. 29 ліпеня ў
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Гродна прыехаў упаўнаважаны Камісіі часовага ўрада князь Антон Гедройц.
На месцах стваралася новая сістэма кіравання, заснаваная на калегіяльнасці,
але

цалкам

залежная ад паралельна

дзеючага

французскага

ваеннага

кіравання. У яе ўвайшлі літоўскі генерал-губернатар Дзірк ван-Гогендорп
(генерал-ад'ютант Напалеона), імператарскі камісар барона Л.-П.-Э.Біньён,
віленскі ваенны губернатар барон Г.Жаміні.
У Гродне былі створаны органы кіравання дэпартамента: прэфектура,
выканаўчыя фун кцыі якой выконвала адміністрацыйная камісія Гродзенскага
дыстрыкта; падпрэфектура з павятовай камісіяй горада; муніцыпальная рада
на чале з мэрам. Ім стаў былы гродзенскі дэлегат у Найвышэйшай радзе
Літоўскага народа ў 1794 г. Францішак Мучынскі, «шляхціц, жыхар Гродна,
дэпутат двух

сеймаў».

Адміністрацыйная камісія мела

тры

аддзяленні:

юстыцыі, унутраных спраў, паліцыі; правіянцкае і ваенных спраў; фінансавых
і духоўных спраў, асветы. У жніўні была ўведзена пасада дырэктара казённых
маёмасцяў і

даходаў.

Рада

складалася з

аддзяленняў —

паліцэйскага,

фінансавага, правіянцкага, кватэрмайстарскага і богаўгодных спраў. У
паліцэйскіх адносінах Гродна быў падзелены на тры кварталы. На чале іх
стаялі назіральнікі: 1-га — Антон Жымкевіч, 2-га — Стэфан Забіцень, 3-га —
Станіслаў Макарэвіч. Самастойнасць усіх названых мясцовых улад была
ўяўная, бо паралельна ў Гродне былі ваенны губернатар дэпартамента генерал
барон

Гійом-Мары-Анн

ле

Брун,

камендант

горада

Лебрэн,

інтэндант

органаў

была

накіравана

напалеонаўскай

арміі

рэкрутамі,

Шасенон.
Дзейнасць
галоўным

мясцовых

чынам

на

адміністрацыйных

забеспячэнне

харчаваннем, фуражом, транспартам, медыцынскім абслугоўваннем і г.д. У
Гродне ў жніўні быў арганізаваны магазін (склад) на 500 тысяч порцый (хлеб,
ялавічына, гарэлка, гародніна). Французы рэквізавалі ў жыхароў горада 678
пудоў 6 фун таў хлеба, 6 бочак 5 асьмін круп, 15 пудо ў хмелю, 5 6181/4 пуда
фуражу, 619 бочак 20 3/4 асьміны збожжа (жыта, пшаніца, гарох, ячмень,
авёс, грэчка), 503

птушкі (куры, гусі, качкі), 61 пуд 21 фунт мяса, 55 1/2

гарнца масла і г.д. (1 пуд = 16,38 кг; 1 фунт = 0,410 кг; 1 бочка = 491,96 л; 1
асьміна = 104,95 л; 1 гарнец = 3,2798 л). Штодзённа ў горадзе выпякалі 100
тысяч порцый сухароў, за месяц выкарыстоўвалі для гэтага 4 500 вазоў дроў.
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У шпіталі на 1 200 чалавек, які ўтрымліваўся за кошт грашовай павіннасці
жыхароў горада і Гродзенскага дыстрыкта, лячыліся салдаты і афіцэры
напалеонаўскай арміі.
Сродкі, сабраныя з гараджан, выкарыстоўваліся на абмундзіраванне 1/3
часткі літоўскай гвардыі (усяго каля 1 тысячы чалавек). Усе жыхары павінны
былі плаціць падаходны падатак у памеры 1/7 ад прыбыткаў. Акрамя гэтага,
было шмат іншых грашовых пабораў: «асабовае адзіначасовае ахвяраванне»
ад 15 грошаў (7 і 1/2 кап.) да 500 злотых (75 руб.), часовы падатак з асоб
духоўнага звання, даплаты пры наборы рэкрутаў, на ўтрыманне жандармаў і
г.д. Сучаснікі адзначалі, што «нельга было разабрацца, дзе заканчваецца
рэквізіцыя і дзе пачынаецца рабаўніцтва». У Гродне быў разрабаваны езуіцкі
касцёл, Сафійскі сабор пераўтво раны ў склад для сена, аўса і збожжа. Адсюль
забралі ўсё начынне, выламалі іканастас, абразы выкарыстоўвалі замест дроў.
Кошт страчанай рухомай маёмасці жыхароў Гродна склаў 48 тысяч 382 руб.
14 3/4 кап.
Першага ліпеня 1812 г. Камісія Часовага ўрада абвясціла аб стварэнні
Народнай гвардыі ў дэпартаменцкіх цэнтрах і ў населеных пунктах, якія
маюць магдэбургскае права. Служба ў Народнай гвардыі была абавязковаю
для ўсіх мужчын ва ўзросце ад 20 да 50 гадоў, валодаўшых нерухомасцю і
запісаных у гарадскую кнігу. Гвардзейцы жылі ў сваіх дамах, а ў нядзелю
збіраліся на вайсковыя вучэнні, якія праводзілі польскія афіцэры. У Гродне
Народная гвардыя складалася з дзвюх ро т агульнай колькасцю 290 чал. (па
дадзеных гісторыкаў В.Галубовіча і Ю.Івашкевіча – 119 чал.) на чале з
Шастакоўскім. Народная гвардыя прызначалася для аховы межаў ВКЛ,
падтрымкі парадку ў гарадах, аховы грамадскай і прыватнай маёмасці, а
таксама важных ваенных аб’ектаў. 1 ліпеня 1812 г. Напалеон загадаў
стварыць

жандармерыю

для

дапамогі

адміністрацыйнай

паліцэйскай
і

службы,

грамадзянскай

аказання

уладам.

У

ўзброенай

Гродзенскім

дэпартаменце быў прызначаны начальнік жандармерыі ў чыне палкоўніка і
адзін старшы афіцэр у чыне эскадронных шэфа. У кожным дыстрыкце
арганізоўвалася жандарская рота на чале з капітанам. Яна павінна была
налічваць ад 50 да 107 чалавек. Усе жандармы, акрамя афіцэраў, атрымлівалі
фураж для коней і па 1 злотаму за дзень службы. Афіцэры выбіраліся
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агульным галасаваннем з ліку мяшчан і землеўладальнікаў і служылі бясплатна
«з прычыны павагі да чына, мундзіра і ганаровага абавязку ахоўваць
уласнасць і бяспеку абывацеляў таго павета, у якім служаць». У Гродзенскім
дэпартаменце было, па падліках польскага даследчыка Івашкевіча, 400
жандармаў на чале з князем Міхалам Радзівілам, а па разліках расійскага
гісторыка І.Ю.Кудрашова – 856 чалавек. Уніформа жандармаў была па
польскаму
аранжавыя;

ўзору:

штаны

і

мундзір

сінія,

гузікі

жоўтыя,

аксельбанты

чорны ківер меў латунную бляху з надпісам «жандарм» і белую

какарду; сіні плашч з каўнерам, абрамлёным аранжавым кантам; чорная
лядунка з латуннаю пласцінаю з выяваю «Пагоні». Конскі чапрак чо рны з
аранжавымі фэстамі; чамадан сіні з аранжавым кантам; дзіда з жоўта-сінім
флюгерам.
Пасля Барадзінскай бітвы рускія арміі, ажыццявіўшы знакаміты маршманеўр, спыніліся ў Таруціне. Тут было падрыхтавана контрнаступленне, а
пасля бітвы пад Малаяраслаўцам адбыўся карэнны пералом у вайне. Ваенныя
дзеянні паступова наблізіліся да Гродзенскай губерні. 20 снежня авангард
партызанскага атрада Дзяніса Давыдава на чале з маёрам Чачэнскім
сутыкн уўся каля Гродна

з

аванпастамі

аўстрыйскага

корпуса.

Апошні

налічваў каля 3-4 тысяч чалавек пяхоты і кавалерыі, 30 гармат, але
праслаўленаму партызану ўдалося пераканаць генерала Фрэйліха адысці і не
спальваць пры гэтым правіянцкія і камісарыяцкія запасы (коштам каля 1 млн.
руб.). Генерал рускай арміі А.П.Ярмолаў (стрыечны брат Д.Давыдава) так
апісаў

гэтыя

падзеі:

«Генерал-ад'ютант

Ажароўскі

з'явіўся

з

атрадам,

прапанаваў здацца і атрымаў адмоўны адказ. З атрадам казакаў, значна
слабейшым,

партызан

Давыдаў

без

напышлівых

прамоў

прыдворнага

чалавека, не закранаючы палітыку, наблізіўся да перадавой непрыяцельскай
аховы, пагражаючы, калі не будзе здадзены горад, атакаваць. Раздаўся звон
шклянак паміж венгерскімі гусарамі, і пры хвале айчыннаму напітку, рука ў
руку, у знак прыязні з начальнікам іх зроблена ўмова, і горад наш! У адзін час
дайшлі да фельдмаршала рапарты: графа Ажароўскага, што аўстрыец не здае
горада, і партызана Давыдава, што горад ім заняты».
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Д.Давыдаў увайшоў у Гродна 21
снежня. З палону былі вызвалены 467
радавых

і

14

параненых

рускіх

афіцэраў. У палон трапіў 661 варожы
салдат. На Параднай плошчы (цяпер
Савецкая) Давыдаў сышоў з каня і
загадаў
паліцыі.

біць

у

Калі

барабан

гарадской

сабраўся

натоўп

гараджан, быў зачытаны зварот: «Я
ўвайшоў сюды пры дапамозе мірнай
дамовы, мог тое ж зрабіць моцаю зброі,
але я ахвяраваў славаю атрада майго
для выратавання горада, які належыць
Расіі. Бо вам вядома, што бітва на
вуліцах

заканчваецца

рабункамі

ў

дамах, а рабункі – пажарамі.
Мал. 8. Д. В. Давыдаў
І што ж? Я вас выратоўваю, а вы самі сябе губіць хочаце! Я бачу на тварах
палякаў, тут сабраўшыхся, і злосць, і каварныя задумы; я бачу нахабнасць у
асанцы і выклік у поглядзе; шаблі на бёдрах, пісталеты і кінжалы за паясамі...
Навошта ўсё гэтае, калі вы хацелі б шчыра звярнуцца да тых абавязкаў, ад якіх
вам ніколі не трэба бы адыходзіць?
Такім чынам, насуперак вам самім я павінен прыняць меры да вашага
выратавання, бо адзін выстрал –

і гора ўсяму гораду! Невінаватыя загінуць

разам з вінаватымі... Усё – у прах і попел!
Каб адхіліць бяду – не войскам маім, якія знойдуць у ёй толькі карысць, а
гораду, якому пагражае разбурэнне, я змяняю яго ўпраўленне...». Далей ішлі
распараджэнні аб кіраванні горадам і забеспячэнні парадку. Падпалкоўнік
Храпавіцкі быў назначаны

начальнікам горада, а

яўрэйскі

кагальны –

начальнікам паліцыі. Усё насельніцтва ў кароткі тэрмін (дзве гадзіны) павінна
было здаць усю агнястрэльную зброю і спаліць алегарычныя карціны, якія
праслаўлялі французаў, а на іх месцы размясціць тыя, якія «праслаўляюць
вызваліцеля Расіі ад нашэсця адукаваных варвараў». Асабліва выклікала
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незадаволенасць Давыдава карціна, якая знаходзілася на балконе аптэкі
езуітаў. «На ёй былі намаляваны арол Францыі і белы арол Польшчы, якія
разрываюць на часткі дзвюхгаловага арла Расіі. Я загадаў паклікаць да сябе
аптэкара і сказаў яму да 12-га чысла, гэта значыць да дня нараджэння
Аляксандра, напісаць карціну цалкам супраціўнага зместу, дабавіўшы да арлоў
Францыі і Польшчы яшчэ дзвюх арлоў, якія адлятаюць ад аднаго арла рускага».
Паколькі аптэкар скардзіўся, што не паспее напісаць карціну ў прызначаны
тэрмін, Давыдаў разгневаўся і загадаў прыставіць да яго дома каравул «з тым,
каб цэлыя суткі 12-га чысла не было ў яго нідзе агню не толькі ў доме, але нават
і на кухні, а 13-га вечарам, калі нідзе ўжо не будзе ілюмінацыі, сказаў яму
асвятліць усе вокны і выставіць на балконе названую карціну. Так і было».
Для патрулявання па горадзе «дзённа і ночна» была выдзелена сотня
казакаў. Ксяндзу загадвалася напісаць і сказаць у касцёле прамову, у якой
праклясці Напалеона, яго войска і саюзнікаў, «ухваліць расійскага імператара,
народ і войска». Загады Давыдава, відаць, былі выкананы без ваганняў.
Гродзенскі гісторык Я.Ф.Арлоўскі пісаў: «Застукалі сякеры, і паваліўся слуп, які
паставілі

ў

Гродне

ў

памяць

захопу

Напалеонам

Масквы...

Зашугалі

раскладзеныя казакамі вогнішчы, і ў іх былі спалены алегарычныя карціны з
насмешкамі над рускімі... Па горадзе пайшлі казацкія патрулі, не дазваляючы
нідзе

збірацца пазней

5 гадзін

вечара...».

Усе

магазіны

(склады) былі

апячатваны, і каля іх выстаўлены каравулы. Кагальны павінен быў скласці спіс
усіх чыноўнікаў і абывацеляў, якія запісаліся ў службу Княства (Герцагства)
Варшаўскага. Пазней яны прыйшлі да Давыдава, і ён «гаварыў ім буйна, без
косак і кропак, і завяршыў свой маналог загадам ісці разам у рускую царкву
маліцца за цара рускага і падзякаваць Богу за збаўленне Расіі».
24 снежня, у дзень нараджэння Аляксандра І, адбылося богаслужэнне з
нагоды

вызвалення горада

ад напалеонаўскага

нашэсця.

Усе гарадскія

чыноўнікі павінны былі з’явіцца да Давыдава з віншаваннямі, горад быў
асветлены, цэлыя суткі гучалі званы ўсіх царквоў. Магчыма, гарадзенцы
ўспаміналі ў гэты час, як 15 жніўня яны адзначалі дзень імянін Напалеона.
Тады таксама гучалі званы, адбылася мша ў езуіцкім касцёле, стралялі гарматы.
Яшчэ раніцаю, у 9 гадзін, у Старым замку адбылося пасяджэнне цывільнай
улады, на якім з прамовай выступіў адзін з сяброў адміністрацыі. У 10 гадзін
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усе прысутныя былі ў губернатара ле Бруна, праз якога перадалі падзяку «герою
стагоддзяў, які вяртае нам найдаражэйшае дабро, аднятую Айчыну». Пасля
мшы адбыўся парад войскаў, з 16 гадзін пачаліся народныя забавы, а ў 21
гадзіну – баль у палацы Радзівіла, на які былі запрошаныя як жыхары з горада,
так і Гродзенскага дыстрыкта.
У Гродне Давыдаў жыў насупраць ратушы, у пакоях старажытнага палаца
Радзівілаў (ён знаходзіўся каля сучаснай плошчы Савецкай). Упершыню ў
горадзе яму давялося пабываць пасля Тыльзіцкага міру ў 1807 г. У той час
штаб-ротмістр Давыдаў прыехаў па запрашэнні свайго сябра — князя Барыса
Чацвярцінскага, якому Кацярына II падаравала маёнтак каля Гродна. Цяпер
ужо палкоўнік Давыдаў займаўся службаю, а вольны час бавіў з баявымі
сябрамі. 25 снежня Дзяніс Давыдаў атрымаў загад ісці на Ганёндз (цяпер
мястэчка ў Ломжынскім ваяводстве, Р П). Яго атрад выступіў без затрымкі,
аднак сам ён з прычыны хваробы вымушаны быў застацца ў Гродне яшчэ на
пяць дзён. У Сакулцы спецыяльны нарачны даставіў Давыдаву ад дзяжурнага
генерала П.П.Канаўніцына пакет з узнагародамі — ордэнамі св.Георгія 4-га
класа і св.Уладзіміра 3-й ступені. Апошні — за вызваленне Гродна. Гродзенская
аперацыя дапамагла знакамітаму партызану ў сакавіку 1813 г., калі яго
звальнялі са службы за дзеянні, не ўзгодненыя з вьшэйшым начальствам.
М.І.Кутузаў у размове пра службу Давыдава нагадаў цару Аляксандру І пра
Гродна, і той дараваў і вярнуў у армію баявога афіцэра.
Пасля адыходу атрада Давыдава ў горад увайшла

кавалерыя

генерал-

лейтэнанта Ф.К.Корфа і пяхота генерала М.А.Міларадавіча...
На гродзенскіх праваслаўных могілках ёсць помнік, на мемарыяльнай
дошцы якога напісана: «Здесь погребено тело генерал-лейтенанта Сергея
Николаевича Ланского, с честию и славою служившего на поле брани. От
полученной раны под селением Краоном февраля 23-го дня, к общему
сожалению своих товарищей и подчинённых, преставился в городе Намюре, от
рождения на 35 году сего 1814 года марта 18 дня по полуночи в два часа».
С.М.Ланской

паходзіў

са

паходжання,

вядомага з

старажытнага
ХVІ

ст.

Да

дваранскага

роду

польскага

яго, напрыклад, належалі

Сяргей

Сцяпанавіч Ланской, міністр унутраных спраў Расіі (1855–1861), генералад’ютант Пётр Пятровіч Ланскі, з 1844 г. муж удавы А.С.Пушкіна. Пахаваны ў
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Гродне Ланскі пачаў службу, калі яму было 14 гадоў, падпрапаршчыкам лейбгвардыі Ізмайлаўскага палка. Хутка падымаўся па службовай лесвіцы і ў 1800 г.
быў ужо штабс-капітанам. У 1802-1805 гг. служыў у калегіі замежных спраў і
два гады прабыў з дыпламатычнай місіяй у Парыжы. Затым ізноў вярнуўся на
вайсковую службу і ўдзельнічаў у антыфранцузскіх кампаніях (баі пад
Ландсбергам, Прэйсіш-Эйлаў). У маі 1807 г. Ланской стаў камандзірам КоннаПольскага палка, які раней фарміраваўся і кватараваў у Гродне. Дарэчы, з
1806 г. у ім служыла першая жанчына ў рускай арміі, «улан-панна» Надзея
Дурава. Трэцяга жніўня 1810 г. Ланскі атрымаў чын генерал-маёра.
Франка-расійскую вайну 1812 г. ён сустрэў камандзірам Беларускага
гусарскага палка, які фарміраваўся з ураджэнцаў Беларусі і стаяў недалёка ад
Гродна, на левым флангу 1-й Заходняй арміі. Давыдаў, ведаўшы Ланскога,
казаў

пра

яго:

«Столь

же

красив

наружностью,

сколь

блистательный

мужеством...». Ланскі ваяваў пад Полацкам, на Бярэзіне, вызваляў Вільну.
Удзельнічаў у замежным паходзе рускай арміі: баі пад Калішам (Польшча),
Зондэргаўзенам, Гальбертадтам, Люцэнам, Баўцэнам, Лейпцыгам. Апошнім
боем Ланскога стала бітва пад Краонам у Шампані (Францыя). Прыкрываючы
сваёй дывізіяй адыход частак князя Варанцова, Ланскі быў смяротна паранены
і праз два тыдні памёр. Баявыя сябры прывезлі яго ў Гродна.

Гродзенская

даследчыца Т.Афанасьева выказала меркаванне, чаму Гродна стаў месцам
пахавання Ланскога: «Магчыма, таму, што з 1803 па 1823 гг. гродзенскім
грамадзянскім губернатарам быў Васіль Сяргеевіч Ланскі. Магчыма, Сяргей
Мікалаевіч - яго сваяк? А можа, проста пахавалі генерала ў першым
прыгранічным горадзе». Удакладнім звестку аб В.А.Ланскім – ён, сапраўды,
сваяк Сяргея Мікалаевіча, родны дзядзька, які быў гродзенскім губернатарам,
але не да 1823 г., а да 1813 г. (гэта значыць, што калі прывезлі пляменніка на
пахаванне, дык губернатарам быў іншы чалавек). Найбольш верагодная
прычына пахавання ў Гродне наступная. Бацька Сяргея генерал-маёр Мікалай
Сяргеевіч Ланскі быў з 1795 г. уладальнікам вёсак у былой Брэсцкай эканоміі
Збаражскага ключа: Збараж, Маларыта, Хаціслаў; Алтушскага ключа в.Алтуш
(усяго 1 760 душ м.п. у Гродзенскай губерні). Калі 20 ліпеня 1812 г. ён памёр,
дык яго пахавалі ў Гродне. А праз два гады тут пахавалі і ягонага сына – па
хрысціянскай традыцыі.
55

Гродзенскія старонкі гісторыі дзекабрыстаў
Падзеі паўстання 14 снежня 1825 г. на Сенацкай плошчы ў СанктПецярбургу і Чарнігаўскага пяхотнага палка на Украіне (29.12.1825) вядомы
ўсім са школьнага курса ўсеагульнай гісторыі. Але аказалася, што гэтыя,
здавалася б, далёкія ад Гродна здарэнні маюць да яго непасрэдныя адносіны.
Калісьці вядомы дзекабрыстазнаўца М.В.Нечкіна пісала: «Геаграфічна ўся
Расія была прадстаўлена ў руху дзекабрыстаў. Звесткі аб краіне былі ў
дзекабрыстаў шматлікія, разнастайныя, ішлі з розных бакоў, асвятлялі розныя
пытанні

яе

складанага

апублікаваныя

дакументы,

жыцця».

Знойдзеныя

творы

дзекабрыстаў,

архіўныя

матэрыялы,

мемуары

сучаснікаў

пацвярджаюць словы вучонага.
Непасрэдна з Гродна «першанцаў вольнасці» не было, але з дваран
Гродзенскай

губерні

паходзілі

два

дзекабрысты:

Антон

Станіслававіч

Вайніловіч (1801- 1845 гг.) і Віктар Восіпавіч Сізінеўскі (нарадзіўся каля 1801
г.). У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі, што знаходзіцца ў Гродне,
захавалася цікавая справа, складзеная ў жніўні – лістападзе 1826 г., якая
называецца «Па волі яго імператарскай вялікасці аб зборы і дастаўцы звестак
аб становішчы і хатніх акалічнасцях родных мяцежнікаў, якія ўдзельнічалі ў
мецяжы ў С.-Пецярбургу». Выконваючы загад імператара, паліцмайстры,
гараднічыя, земскія спраўнікі пасылалі ў Гродна ў канцылярыю губернатара
свае адказы. Яны былі адмоўныя – сваякоў дзекабрыстаў у Гродзенскай
губерні не было.
Навагрудскі земскі спраўнік і гараднічы таксама далі адмоўныя адказы ў
сваіх рапартах, але яны або памыляліся, або ўтойвалі, што з дваран
падведамаснай ім тэрыторыі паходзіць А.С.Вайніловіч1. Род Вайніловічаў вёў

1

Спраўнік меў прозвішча Вайніловіч і, відаць, быў сваяком дзекабрыста.
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свой пачатак з XVI ст. і валодаў землямі на Навагрудчыне (Нянькава, Селіца,
Жэляха, Катлы, Клюкавічы і інш.). У XIX ст. род Вайніловічаў быў запісаны ў
XI частку радавода дваран Гродзенскай губерні. Антон Вайніловіч паступіў на
вайсковую службу ў 1816 г., прапаршчыкам стаў у 1819 г., падпаручыкам – у
1823 г., сябрам тайнага таварыства дзекабрыстаў не з'яўляўся 2, але прыняў
удзел у паўстанні Чарнігаўскага пяхотнага палка. Як яго кватэрмайстар, па
даручэнню С.Мураўёва-Апостала забяспечваў полк правіянтам, узначальваў
на маршы авангард і падтрымліваў дысцыпліну салдат. Разам з капітанам
Казловым прывёў з в.Снецінкі ў Матавілаўку 1-ю грэнадзёрскую роту, але тая
адмовілася ўдзельнічаць у паўстанні. У ноч з 1 на 2 студзеня 1826 г.
Вайніловіч адстаў ад паўстанцаў і з’явіўся да начальства. Камісія ваеннага
суда ў Магілёве прыгаварыла яго да смяротнай казні праз адсячэнне галавы,
але па заключэнню Аўдзітарскага дэпартамента

Ваеннага міністэрства,

канфірмаванага Мікалаем I 12.07.1826 г., Вайніловіч быў пазбаўлены чынаў і
дваранства і высланы ў далёкі гарнізон. Некаторы час быў у Сібіры, потым
служыў на Каўказе, дзе ў баях з горцамі праявіў адвагу, воінскае майстэрства
і заслужыў чын прапаршчыка. Удзельнічаў у руска-персідскай вайне 1826–
1828 гг. Ізноў вярнуўся на Каўказ, быў забіты і выключаны са спісаў палка
3.09.1845 г.
В.В.Сізінеўскі таксама з’яўляўся ўраджэнцам Гродзенскай губерні. У
Гродне не захавалася радавода на літару «С», таму да апошняга часу нельга
было сказаць, з якіх мясцін ён паходзіў. Знойдзеныя нядаўна матэрыялы
дазваляюць сказаць, што род Сізінеўскіх (Сезенеўскіх) жыў на Мастоўшчыне,
дзе і сёння існуе в.Сядзенеўцы і жывуць Сезенеўскія, якія маюць дачыненне
да дзекабрыста3. Сізінеўскі быў паручыкам і таксама, як і яго зямляк, займаў
пасаду кватэрмайстра Чарнігаўскага пяхотнага палка. Разам з Вайніловічам
яны займаліся падрыхтоўкай палкавога абоза і прыёмам правіянта перад
выхадам у паход паўстаўшага Чарнігаўскага палка. Ноччу 3 студзеня 1826 г.
Сізінеўскі ў складзе другой групы афіцэраў пакінуў паўстанцаў. Судзілі яго ў
Магілёве і прыгаварылі спачатку да смяротнай казні, але затым прынялі пад
увагу добраахвотную яўку да начальства і пазбавілі чыноў, дваранства і

2.На

яго членства ўказваў толькі Грахольскі.
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саслалі радавым у Сібірскія лінейныя батальёны. Пасля Сізінеўскі служыў у
Тыфліскім егерскім палку, у 1841 г. выйшаў у адстаўку ў чыне калежскага
рэгістратара. Далейшы лёс дзекабрыста пакуль што невядомы.
У Алфавіце дзекабрыстаў, складзеным сакратаром Следчай камісіі А.
Бараўковым, ёсць адзін чалавек, лёс якога звязаны з Гродна, бо тут служыў
правіянцкім

чыноўнікам

яго

бацька.

Размова

ідзе

пра

Валерыяна

Емельянавіча Галяміна. Ён вучыўся да 1816 г. у інстытуце корпуса інжынераў,
атрымаў

чын

паручыка

і

пачаў

служб у

ў

свіце

Яго

Вялікасці

па

кватэрмайстарскай частцы. У 1822 г. стаў намеснікам дырэктара корпуса
тапографаў. Членам дзекабрысцкіх таварыстваў Галямін не з’яўляўся, але ў
час

следства

было

высветлена,

што

дзекабрысты

Д.А.Іскрыцкі

і

П.П.Канаўніцын 1-й ўгаворвалі яго не прысягаць Мікалаю I, і ён абяцаў не
парушаць

прысягі,

дадзенай

цэсарэвічу

Канстанціну

Паўлавічу.

Пасля

следства Галямін быў пераведзены ў Петрапаўлаўскі пяхотны полк, ваяваў з
туркамі, стаў у 1830 г. палкоўнікам Генеральнага штаба. Падчас падаўлення
паўстання 1830-1831 гг., калі штаб знаходзіўся ў Гродне (10.01 - 11.02.1831),
Галямін жыў у горадзе ў

дзвухпавярховым будынку насупраць дома

губернатара. Саслужывец Неелаў пісаў, што Галямін быў «душою таварыства,
якое там жыло». У 1832 г. ён быў звольнены з вайсковай службы і прызначаны
дырэктарам фарфоравага завода. У 1848 г. Галямін пакінуў гэтую пасаду ў
чыне сапраўднага стацкага саветніка, у 1855 г. ён памёр.
З Гродзеншчынай звязана каля дзевяці год жыцця Ільі Іванавіча Іванова
(1800- 26.12.1838).

Ён паходзіў з «паштальёнскіх дзяцей», выхоўваўся ў

прыватных настаўнікаў г.Жытоміра. Каб матэрыяльна дапамагчы маці-ўдаве,
паступіў ва ўзросце 12 год на працу паштальёнам Ваўкавыскай паштовай
экспедыцыі (21.02.1812). Потым працаваў у Гродзенскай (з 26.02.1813) і
Беластоцкай пагранічнай (з 30.05.1815) паштовых канторах. Тут даслужыўся
да калежскага рэгістратара і быў прыняты ў канцылярыю Беластоцкага
абласнога праўлення (з 7.08.1820). Пасля службы ў Валынскай казённай
палаце (1.07.1821-8.07.1822) да самага свайго арышту быў у палявым

3

За пошукі матэрыялаў аб Сізінеўскім дзякую былой студэнцы факультэта гісторыі і культуры
ГрДУ Сезенеўскай І.
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правіянцкім камісіянерстве 3-га пяхотнага корпуса, прайшоўшы шлях ад
памагатага бухгалтара да правіянцкага чыноўніка 10-га класа.
Іваноў («Катон») быў сябрам Таварыства злучаных славян і выконваў
абавязкі сакратара і казначэя.
Выгадоўскага,

Прыняў у таварыства Я.А.Драгаманава, П.Ф.

П.Д.Мазгана. Па

сваіх службовых

абавязках Іваноў меў

магчымасць падтрымліваць пастаянную сувязь паміж сябрамі таварыства,
таму яго кватэра ў Жытоміры была цэнтрам, куды паступала ўся самая
важная

інфармацыя.

М.П.Бястужаў-Румін

уключыў

Іванова

ў

спіс

царазабойцаў. У час паўстання Чарнігаўскага палка Ілья Іванавіч заявіў на
пасяджэнні членаў таварыства

ў Жытоміры, што «цяпер адзін сродак

пазбегнуць жорсткага пакарання – памерці са зброяю ў руках». Спрабаваў
падняць Пензенскі і Троіцкі пяхотныя палкі ў дапамогу 8-й артылерыйскай
брыгады.
На

допытах

следчага

камітэта

Іваноў

запирательстве», не прызнаваўся ў намеры

аказваў

«упорство

в

царазабойства і «бараніцца

зброяю». Па канфірмацыі прыгавора Вярхоўнага крымінальнага суда атрымаў
12 год катаржных прац, але ўказам 22.08.1826 г. тэрмін быў скарочаны да 8
год. Пакаранне адбываў у Чыце і Пятроўскім заводзе, з 1833 г. – на пасяленні
ў в. Верхне-Астожскае Ідзінскай воласці Іркуцкай губерні. У Сібіры Іваноў
сябраваў з М.С.Луніным, які пасля смерці сябра падпісаў для маскіроўкі
ягоным прозвішчам некаторыя свае сачыненні («Взгляд на польские дела»,
«Взгляд на Тайное общество», «Исторический розыск»).
Пасля

выступлення

лейб-гвардыі

Сямёнаўскага

палка

(16.10.1820)

ваеннае камандаванне вырашыла наказаць усю гвардыю – выслаць яе з
Пецярбурга, паветра якога, па словах камандуючага гвардзейскім корпусам
генерал-ад’ютанта І. В. Васільчы кава, «шкоднае і ў прыватнасці вельмі
заразнае для войска». Дзекабрыст М.І.Ларэр выказаўся больш выразна:
«праветрыць гвардзейскі душок і не даць паўтарыцца сямёнаўскай гісторыі».
Афіцыяльным повадам вывода войск са сталіцы былі рэвалюцыйныя падзеі
сакавіка 1821 г. у Пьемонце – руская армія з заходніх губерняў Расіі павінна
была прыняць удзел у інтэрвенцыі, а яе месца заняла б гвардыя.
У час так званага «італьянскага» пахода гвардзейскі корпус апынуўся на
тэрыторыі Беларусі і п рабыў тут з чэрвеня 1821 па май 1822 г. У Гродзенскай
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губерні знаходзіліся: Фінляндскі полк – на берагах Нёмана, у Беліцы, Жалудку,
Ражанцы, Шчучыне і г.д.; Паўлаўскі полк – штаб знаходзіўся ў Лідзе, а асабовы
склад размеркаваўся ў Воранаве, Іўі, Эйшышках і вакольных сяленнях. У
гэтых палках служылі дзекабрысты Мікалай Рэпін, Яўген Абаленскі, Андрэй
Разэн. Апошні ўзначальваў каманду хлебапёкаў і па службовых абавязках
пабываў у многіх гродзенскіх мясцінах, аб чым пакінуў успаміны ў сваіх
«Записках декабриста» .
Відаць, у гэты ж час адбылося знаёмства мастака Яна Траяноўскага з
дзекабрыстам

Аляксандрам

Поджыа,

які

быў

штабс-капітанам

Прэабражэнскага палка, размеркаванага ў час пахода ў ваколіцах Віцебска 4.
Як вядома, у маёнтку Бельмонт жыў бацька мастака, а сам ён хадзіў па
населеных пунктах і выконваў прыватныя заказы. Траяноўскі ў 1827 г. быў
прыцягнуты асобай следчай камісіяй у Гродна да адказнасці за абразу ксёндза
В.Скібінскага і за тое, што «распаўсюджвае розныя супраць прастолу Яго
Імператарскай Вялі касці і супраць рэлігіі звесткі». На допытах у Варшаве
высветлілася сувязь Траяноўскага з Паджыа, іх сумесныя раз’езды «па розных
мясцінах». Мне ўдалося ўстанавіць, што ў маі-чэрвені 1825 г. яны пабывалі на
Украіне і Валыні, былі ў Адэсе 5. Траяноўскі

24 жніўня 1827 г. быў

прыгавораны да аднаго года пакаяння ў Віленскім дамініканскім кляштары,
дзе і знаходзіўся да 30 жніўня 1828 г. Потым жыў у маёнтку Бельмонт і
знаходзіўся пад паліцэйскім наглядам.
Летам 1825 г. у Літоўскім асобным корпусе, размеркаваным на тэрыто рыі
Гродзенскай

губерні,

аформілася

патаемная

палітычная

арганізацыя

дзекабрысцкага напрамку Таварыства ваенных сяброў. Ініцыятарам яе быў
былы філамат Міхаіл Іванавіч Рукевіч, які, па сцвярджэнню Аўдытарскага
дэпартамента, быў «пабуджальнай прычынай пасяліўшайся думкі ў капітана
Ігельстрома, падпаручыка Гофмана і радавога Трэбінскага да арганізацыі і
ўдасканальвання паміж афіцэрамі тайных таварыстваў, садзейнічаючы ім
сваімі парадамі…». Арганізатарам таварыства быў таксама стрыечны брат К.
Г.Ігельстрома А.І.Вягелін. Калі да гэтых чатырох ваенных дадаць падпаручыка
Э.А.Пятроўскага, дык атрымаецца поўны склад камітэта Таварыства ваенных
4

У Воранаве, з якога паходзіў Траякоўскі, знаходзіўся Паўлаўскі полк, дзе служыў дзекабрыст
Абаленскі. Але ці знаёмы яны, пакуль што мне невядома.
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сяброў ці яе першай ступені. Другую ступень («Таварыства згоды») склалі
цывільныя асобы:
служачы

канцылярыст Беластоцкага галоўнага суда А.І.Вронскі,

Беластоцкага

дваранскага

сходу А.М.Грынявіцкі,

шляхціц

І.С.

Высоцкі, настаўнік гімназіі Ф.В.Ардынскі. Трэцяй ступенню з’яўлялася былое
самастойнае таварыства «Заране»: Ф.Баркоўскі, К.В.Ардынскі, А.Д.Яневіч – усе
вучні Беластоцкай гімназіі. Усяго прыналежных да таварыства налічвалася да
45 чалавек.
24 снежня (5 студзеня) Літоўскі піянерны батальён, фурштацкая і
пантонная каманды (1 020 чал.) у Браньску, пад Беластокам, адмовіліся
прысягнуць Мікалаю I. Спроба падняць на паўстанне іншыя вайсковыя часткі
не ўдалася, пачаліся арышты. Следчая камісія ў Беластоку дапытала звыш 140
тыс. чалавек, у тым ліку сясцёр Рукевіча – Карнэлію і Ксаверыю.

Яны не

толькі ведалі пра існаванне патаемнага таварыства, але і прымалі ўдзел у
некаторых яго пасяджэннях. У ваенна-судовай справе паручніка Самагіцкага
гранадзёрскага палку I. Н.Пац-Памарнацкага ёсць напамінак пра тое, што ў
верасні-кастрычніку 1825 г. ён быў у маёнтку Рукевіча — Завыках, бачыў
Ігельстрома, Вегеліна, Стракоўскага і трох сясцёр. Відаць, быў нейкі сход
таварыства, як бачым, ад Карнэліі і Ксаверыі нічога не ўтойвалі. Карнэлія на
следстве паказала, што Ігельстром нічога ад яе не таіў. Больш таго, яна
заявіла, што чула ад брата пра дзве палітычныя партыі ў Пецярбургу і была
сведкай размовы аб іх паміж Рукевічам і Ігельстромам. Дадзім маленькае
ўдакладненне: аб падзеях у Пецярбургу Карнэлія ведала не ад брата, а ад
жаніха, які прызнаўся на следстве, што атрымаў ліст ад В. К.Кюхельбекера.
Але ўдакладненне не змяняе сутнасці справы — сёстры ведалі аб дзейнасці
Таварыства ваенных сяброў.
Рукевічы зрабілі неацэнную паслугу тайнай арганізацыі. Калі Ігельстрома
арыштавалі, яго слуга Павел Паршнёў прывёз у Завыкі і аддаў Ксаверыі
зялёны куфэрак з паперамі. Следчай камісіі Ксаверыя расказала, што зрабіла
пасля свайго першага допыту ў генерал-маёра Пэрэна, старшыні вайсковага
суда: «Вярнуўшыся з Беластоку ў Завы кі ў нядзелю, я знайшла сястру сваю
(верагодна, Антаніну — В. Ш.), якая ад’язджала ў касцёл і паслала з ёй амаль
усіх людзей. Сама засталася ў хаце, дачакалася, калі штотыднёвы вартаўнік
5

Тут жыў бацька дзекабрыста.
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запаліў печ у маім пакоі. Спачатку паклала ў печ паперы, потым адарвала
абцугамі ад куфэрка петлі, кінула ў печ спачатку крышку, а потым куфэрак з
замком і жалезам. Петлі кінула ў кладоўку да іншых жалезных рэчаў, а
ключык — у раку. Калі сястра вярнулася з касцёла і ўвайшла да мяне, дык у
печы яшчэ палілася, але ніякіх прымет спалення куфэрка ўжо не было».
Ксаверыя растлумачыла свой учынак страхам перад карай за спаленне
масонскіх знакаў і патэнту. Я к вядома, у 1822 годзе ўказам Аляксандра І
масонскія ложы былі забароненымі, і таму, каб схаваць сляды іх знішчэння,
яна спаліла ўсе астатнія дакументы і куфэрак. Сенатар Навасільцаў у рапарце
цэсаравічу Канстанціну Паўлавічу паводзіны Ксаверыі тлумачыў іншымі
матывамі: «яна гэта зрабіла па баязлівасці і дабраце яе да брата, выкліканай
мараллю і законамі, таксама і тым, што яна не ведала аб важнасці гэтых
папераў...» Так, Ксаверыя любіла брата і свайго жаніха Вягеліна, але не
баязлівасць і слабасць прымусілі спаліць паперы з куфэрка, а менавіта
разуменне «важнасці гэтых папераў» і ўсведамленне іх антыўрадавай сутнасці.
Гледзячы ў агонь печы, Ксаверыя ведала, што сваім учынкам яна ратуе брата,
свайго каханага Аляксандра Вягеліна, іншых «ваенных сяброў».
Зялёны куфэрак меў у вышыню чатыры з паловай вяршкі, у шырыню –
каля сямі і ў даўжыню – дзесяць (вяршок — 4,4 см). Зусім звычайны куфэрак,
але вось дакументы, якія захоўваліся ў ім, незвычайныя. Мы можам толькі
меркаваць, што знаходзілася ў куфэрку, які належаў аднаму з арганізатараў
тайнага таварыства і выступлення Літоўскага піянернага батальёна. Ці не тут
ляжалі: спіс членаў арганізацыі, іх распіскі, Праграма ці Статут, «Маральныя
меркаванні» і г. д. Тое, што гэтыя дакументы не трапілі ў рукі следства,
дапамагло
арганізацыі,

«ваенным
а не

сябрам»

прадставіць

сябе

патаемнай, як напрыклад,

сябрамі

асветніцкай

Паўночнае ці Паўднёвае

таварыствы дзекабрыстаў. І таму прысуды беластоцкага ваеннага суда былі
больш мяккія ў параўнанні з Пецярбургскім следчым камітэтам.
Ксаверыя трымалася на следстве з годнасцю: «запіралася ў прыняцці іх
(рэчаў і папераў Ігельстрома — В. Ш.), як роўна і аб усім ёй вядомым не
прызнавалася». Яе паводзіны Ігельстром ставіў у прыклад А. М. УгрычычуТрабінскаму, які парушыў дамову маўчаць і пачаў расказваць пра дзейнасць
тайнага таварыства: «Я не кажу пра сябе, мой лёс вырашаны. Але ўспомні,
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колькі людзей застаецца, якія могуць быць уратаваны, а ты хочаш загубіць іх.
Няўжо жанчына, дзяўчына павінна перасягнуць цябе ў цвёрдасці духу?»
Карнэлія на следстве давала ілжывыя паказанні. Яна заявіла, што
прысутнічала пры спаленні папер і куфэрка, хаця з лістапада 1825 па люты
1826 г. знаходзілася ў Абрамшчызне Гродзенскай губерні ў свайго дзядзькі
Баржэнскага. Цераз зараніна Ф.Ардынскага Карнэлія спрабавала ўстанавіць
сувязі з братам, быццам бы для таго, каб раіцца «наконт гаспадаркі». І
ўспомнім яшчэ аб яе паказаннях аб «дзвюх партыях у Пецярбургу».
Як бачым, сёстры Рукевіч сапраўды заслужылі свой прысуд і, як
дзекабрысткі, панеслі кару. Ваенны суд не вызначыў яе, прадстаўляючы на
«рассмотрение нынешнего начальства». Былы каман дзір Літоўскага асобнага
корпуса генерал ад інфантэрыі Ф. Ф. Доврэ лічыў, што Ксаверыя Рукевіч, якая
знаходзілася з 29 красаві ка 1826 г. пад арыштам у Беластоцкім дзявочым
кляштары, ужо гэтым пакарана дастаткова, Карнэлію Рукевіч «вытрымаць
пад арыштам у кляштары адзін месяц». Цэсарэвіча Канстанціна Паўлавіча,
галоўнакамандуючага Літоўскім асобным корпусам, гэта не задавальняла. Ён
лічыў, што ўчынкі сясцёр «паводле закону разбураюць дваранскую годнасць,
... выслаць у Сібір на пасяленне». Аднак царская канфірмацыя была
мякчэйшая:

«сясцёр

шляхціца

Рукевіча

Ксаверыю

і

Карнэлію

замест

вызначанай ім Яго Высокасцю карай трымаць у кляштары — Ксаверыю —
адзін год, а Карнэлію — шэсць месяцаў».
Заставалася пастанавіць, у які кляштар змясціць дзекабрыстак. Пачалася
перапіска

паміж кіраўніком

гродзенскім

Беластоцкай

грамадзянскім

вобласці графам

губернатарам

і

стацкім

Валовічам

і

саветнікам

М.Т.Бабяцінскім. Валовіч пытаўся 19 мая 1827 г.: «Ці не будзе якіх перашкод
да зняволення ў якім-небудзь з адзначаных кляштараў Карнэліі і Ксаверыі
Рукевічавых? Ці магу я пасля атрымання ад Вас,

міласцівы

спадар,

паведамлення адправіць іх для гэтага адразу ў Гродна?» Губернатар адказаў
гэтай жа эстафетай 20 мая: у Гродне ёсць тры дзявочыя кляштары, але лепш
«девиц Руковичовен» змясціць у Брыгіцкі, «як больш прасторны за два іншыя»
(г. зн. у параўнанні з кляштарамі Бернардынак і Базыліянак).
Пройдземся
Маладзёжнай

па

гродзенскіх

(Новікоўсніцы).

вуліцах

Высокія
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К.Маркса

(тады

пяціметровыя

Брыгіцкай)

каменныя

і

сцены

аддзяляюць

нас

ад

брыгіцкага

комплексу.

У

чатырох

кутах

сценаў

манастырскага двара месцяцца шасцізначныя маленькія вежы. У генеральным
плане ўвесь комплекс мае ўсе элементы каталіцкага кляштара: квадратны
ўнутраны цворык, утвораны будынкамі касцёла і кляштара, фруктовы сад з
агародам, двор з гаспадарчымі пабудовамі і самастойным заездам, парадны
дворык перад уваходам у касцёл. Цагляныя будынкі касцёла і кляштара
складаюць адзінае цэлае. Архітэктура простая і лаканічная, у стылі барока.
Касцёл — аднанефавы храм з паўкруглай алтарнай часткай: двухвежавы
галоўны фасад, насычаны пластыкай (пілястрамі, плоскімі нішамі), завяршаецца
моцным

антабляментам

з

ацікам,

двухярусным франтонам адной вышыні з
вежамі.

Архітэктура

кляштарскіх

карпусоў аскетычная. Фасады ажыўлены
толькі нескладаным карнізам, праёмамі
вокнаў і дзвярэй з простымі ліштвамі.
Званіца пабудавана пазней і з’явілася
прадуктам

класіцызму

канца

XVIII—

пачатку XIX ст. Знаходзілася па вуліцы
К.Маркса і была знішчана ў 1960—1970ыя гады.

Цяпер там

фундамент.

За

зроблены

сцяну

новы

брыгіцкага

комплексу можна было трапіць праз тры
брамы, акружаныя парталамі.
Праз

цэнтральную

знаходзілася
Мал. 9 Брыгіцкі касцёл

на

браму,

сучаснай

якая
вуліцы

К.Маркса, зойдзем з нашымі вязнямі-

дзекабрысткамі ў храм. Убачым галоўны алтар і іканастас з вітымі калонамі і
вялікай іконай Маці Божай, два бакавыя алтары св.Брыгіты і св.Ганны, на
балконе правай бакавой сцяны — арган, статую Давіда, які грае на арфе
(скульптар — М. Фрыцэ), каля паўночнай сцяны — спецыяльную нішу для
музычных хораў. І тут жа — дзверы на хоры і кляштар. Адчынім дзверы і
зойдзем у калідор першага паверху кляштара. Тут знаходзіліся: памяшканне
для гасцей, вялікая зала, аптэчка, капліца, спавядальня, ядальня. Па лесвіцы
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падымаемся на другі паверх, дзе былі пакоі манашак (каля 40), бібліятэка, два
склады, кладо ўка, пральня, архіў.
Вось тут і пражылі свой тэрмін сёстры Рукевіч: Карнэлія з 22 мая да
пачатку снежня (не раней як 6) 1827 г., Ксаверыя – з 22 мая 1827 г. да 3
чэрвеня 1828 г. Першы час пасля вызвалення Карнэлія жыла ў маёнтку бацькі
свайго жаніха Ігельстрома, а пасля вызваленнем сястры пасялілася разам з ёю
ў сваяка — гродзенскага павятовага маршалка К.Баржэнцкага. Сёстры
падтрымлівалі брата, сасланага ў Сібір, перапісваліся з жонкамі дзекабрыстаў.
Ксаверыя пісала лісты жаніху Вягеліну і яго сястры — М.М.Козенс. Карнэлія,
відаць, збіралася да Ігельстрома ў Сібір. Вось што пісала М.М.Валконская 14
мая 1828 г. генералу Ігельстрому: «Як ні жудасна яго становішча тут, тым не
меней, ён пакутуе толькі ад усведамлення, што прыносіць столькі гора Вам і
прымушае дзяліць сваю нядолю тую, якая для яго рашылася ахвяраваць
сабою гэтак велікадушна!.. Дапускаючы, што м-ль Рукевіч яшчэ знаходзіцца ў
Вас, я дазваляю сабе пісаць ёй на наступнай старонцы з надзеяй, што такім
чынам ліст дойдзе да яе паспяхова».
Цікава, што напісала Валконская Карнэліі? Ці не падрабязныя парады, як
выехаць у Сібір? Бо для дзекабрысткі «ахвяраваць сабою так велікадушна»,
несумненна, значыла паездку ў Сібір. Ключ да адказу можна знайсці ў лісце
Валконскай да старэй шай сястры Рукевіча — Антаніны Крамской. Прыкладна
ў чэрвені—ліпені 1826 г. яна пісала: «Здаўшыся свайму лёсу, спадары Вягелін і
Ігельстром

не

губляюць надзеі

злучыцца

калі-небудзь з

тымі,

хто

ім

даражэйшы за жыццё. Вашы сёстры не змаглі б дамагчыся дазволу ў Яго
Вялікасці праехаць сюды да сваіх жаніхоў?..» Ліст быў затрыманы ІІІ
аддзяленнем, і яго не атрымаў адрасат. Сёстры Рукевіч, як вядома, не трапілі
ў Сібір, а з канца 1820-х гадоў іх сляды зніклі, і аб іх далейшым жыцці мы
нічога не ведаем.
Пасля пагрому паўстання на Сенацкай плошчы ў Пецярбургу, калі
пачаліся арышты, знік са сталіцы Вільгельм Карлавіч Кюхельбекер. З 15
снежня да 19 студзеня 1825 г. паліцыя збілася з ног у яго пошуках. Ва ўсе
канцы Расійскай імперыі скакалі сакрэтныя кур’еры, прысылаліся загады і
прадпісанні з прыкметамі важнага «дзяржаўнага злачынцы» з рэзалюцыяй
«прыняць усе дзейсныя меры да знаходжання». А тым часам Кюхельбекер
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разам са сваім слугою Сямёнам Балашовым, маладым чалавекам дваццаці
двух гадоў, ідзе

шляхам праз Царскае Сяло, в.Горкі Вялікалуцкага павета,

Вялікія Лукі, Веліж, Мінск, Слонім, Пружаны, Камянец-Літоўскі, Высокае.
Недалёка ад м. Цэхановіцы Кюхельбекер развітаўся з Сямёнам і адправіўся ў
Варшаву, дзе і быў затрыманы, і ўжо

ў кайданках ізноў праз Гродзенскую

губерню быў адпраўлены ў Пецярбург.
Сямён пасля развітання з гаспадаром вяртаўся той жа самай дарогай. У
м. Ружаны купіў за дадзеныя яму дваццаць пяць рублёў коней, на якіх даехаў
да Слоніма. Тут у ноч з 18 на 19 студзеня ён быў затрыманы засядацелем
ніжняга земскага суда Пратасевічам. На допыце спрабаваў адвесці пагоню ад
Кюхельбекера, заявіўшы, што развітаўся з ім у Брэсце, калі той збіраўся ехаць
у Лейпцыг да сваякоў. Балашова адвезлі ў Гродна, дзе да 22 студзеня ён
знаходзіўся у гарадской турме. Адсюль Сямёна адаслалі ў Варшаву, а пасля
допытаў – у Пецярбург. 24 ліпеня 1826 г. яго вызвалілі

і аддалі сваякам

Кюхельбекера, а дзекабрыста Вярхоўны крымінальны суд прыгаварыў да
смяротнай

казні праз адсячэнне галавы. Праўда, цар праявіў міласць –

замяніў смерць катаржнымі працамі спачатку на 20, а потым на 15 гадоў.
Дзесяць з іх Кюхельбекер правёў у казематах, а потым жыў на пасяленні ў
Сібіры.
22 ліпеня 1833 г. гродзенскі губернатар Міхаіл Мікалаевіч Мураўёў, той
самы, якога праз 30 гадоў назавуць Мураўёвым-Вешальнікам, атрымаў ліст ад
не

менш

вядомай

гістарычный

асобы

Бенкендорфа. Шэф корп уса жандараў

–

Аляксандра

Хрыстафоравіча

і галоўны начальнік ІІІ Аддзялення

асабістай Яго Імператарскай Высокасці канцылярыі пісаў: «Жыхарствуючая ў
Навагрудку

Г-жа Соф’я Паклонская, жыхарка Навагрудка, звярнулася да

мяне з просьбаю аб дазволе брату яе, дзяржаўнаму злачынцу Ігельстрому, які
знаходзіцца на пасяленні, наведваць дзяржаўнага злачынцу Фаленберга і мець
пры сабе агнястрэльную зброю. Таму я пакорна прашу Вас, Міласцівы
Гасудар, загадаў абвясціць Г-жы Паклонскай, што задавальненне выказанай
просьбы яе супраць п равіл, вызначаных наконт асоб, якія ў адной катэгорыі з
братам яе знаходзяцца…». Зброя Ігельстрому была патрэбна для абароны
жыцця і маёмасці ад набегаў рабаўнікоў з Траецкага саліваранага завода.
Але, як бачым, мець яе яму забаранялася, аб чым гаварылася ў «Настаўленні»
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Канскага земскага спраўніка Шэвелева, якое Ігельстром атрымаў на другі ж
дзень пасля прыезду на пасяленне ў с.Тасееўскае Канскай акругі Енісейскай
губерні.Тое ж пацвердзіў Бенкендорф.
Яшчэ адзін
Кажэўнікаў.

Ён

дзекабрыст звязаны з
быў

сынам

Гродна - гэта

астраханскага

Андрэй

губернатара,

Львовіч

выхоўваўся

ў

Маскоўскім універсітэцкім пансіёне і ў школе калонаважатых Мураўёва.
Служыў у свіце Яго Вялікасці па кватэрмайстарскай частцы, потым – у
Барадзінскім

пяхотным і

лейб-гвардыі

Гренадзёрскім палках.

У

члены

Паўночнага таварыства быў прыняты ў пачатку лістапада 1825 г. 14 снежня
ўгаворваў салдат 2-га батальёна не прысягаць Мікалаю І, а трымацца старой
прысягі

Канстанціну

Паўлавічу.

Быў

арыштаваны

і

зняволены

ў

Петрапаўлаўскую крэпасць. 7 (19) ліпеня 1826 г. Кажэўнікава перавялі
падпаручыкам Іркуцкага гарнізоннага палка, потым – 42-га Егерскага. У
студзені 1828 г. адправіўся ў дзеючую армію Каўказскага корпуса, удзельнічаў
у вайне з туркамі і быў узнагароджаны сярэбраным медалём. У 1830 ці 1831 г.
выйшаў у адстаўку і перайшоў на дзяржаўную службу. З 1856 г. ён быў
упраўляючым

Гродзенскай

палаты

дзяржаўных

маёмасцей,

сапраўдным

стацкім саветнікам (1858 г.). У гэты час Кажэўнікаў з’яўляўся кавалерам
ордэна св.Ганны 2-й ступені з мячамі і імператарскай каронаю аздобленым і
насіў знак адзнакі «За 25 лет беспорочной службы». З Гродна выязджаў на
адпачынак у Жэневу, аб чым захаваўся яго асабісты фотаздымак. У 1862–
1864 г.г. Кажэўнікаў быў мінскім губернатарам і актыўна прымаў меры
супраць паўстання. У 1864 г. выйшаў у адстаўку і пасялі ўся ў Пецярбургу, дзе
і памёр 20 красавіка 1867 г.
Такія вось розныя гродзенскія старонкі гісторыі дзекабрыстаў. Гэта
таксама наша гістарычная памяць.
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Гродзенскае аддзяленне Біблейскага таварыства
У час панавання Аляксандра І (1801 – 1825) урад у правядзенні
канфесійнай палітыкі ў Беларусі абапіраўся на праваслаўнае духавенства.
Лозунг

рэлігійнай

выкарыстоўваўся

талерантнасці,
для

які

палітычных

высунула

патрэб

яшчэ

расійскага

Кацярына

ІІ,

самадзяржаўя.

Каталіцкая царква паступова падпарадко ўвалася «манаршай ініцыятыве і
ўладзе». Наглядным узорам выказаных палажэнняў з’яўляецца дзейнасць
Біблейскага таварыства на Гродзеншчыне ў 1817 – 1824 гг.
Думку аб стварэнні расійскага Біблейскага таварыства падалі агенты
англійскага Біблейскага таварыства П.Пінкертон і Патэрсан. 6 (18). 12. 1812 г.
Аляксандр І
замежных

зацвердзіў усепадданейшы
веравызнанняў

князя

даклад галоўнакі руючага сп равамі

А.М.Галіцына

і

праект

арганізацыі

ў

Пецярбурзе Біблейскага таварыства па заходнееўрапейскаму ўзору. У 1813 г.
адчыніліся яго камітэты ў Маскве, Рэвелі, Яраслаўлі, Рызе, Дэрпце і іншых
гарадах, а з 4(16).09.1814 г. яно стала Расійскім.
Бліжэйшай мэтаю Біблейскага таварыства было выданне Старога і
Новага запаветаў для асоб неправаслаўнага насельніцтва Расіі («иностранных
исповеданий»), узмацненне і распаўсюджванне веры «для множання шчасця,
дабрабыту, спакою ў свеце...». Канчатковай і ўзвышанай мэтаю было
распаўсюджванне сапраўднага хрысціянства, кіраванне ўсімі дзяржаўнымі і
адукацыйнымі ўстановамі на евангелічных пачатках. Але прагледжваліся ў
мэтах Біблейскага таварыства і рэакцыйныя рысы: яно павінна было
выконваць праграму, якая была прынята Свяшчэнным саюзам – аб’яднаннем
манархаў супраць

«Князя цемры (ідал яго – разум чалавечы, які закрывае

святло Хрыстова)». У адным з дакументаў таварыства гаварылася, што асвета
вядзе да «самавольства, непадпарадкавання ўладзе, самім Богам на карысць
грамадства ўсталяванай; бачым крамолы, бунты, міжусобіцы, забойствы,
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кроў,

слёзы

рэкамі

цякучыя...».

Распаўсюджванне

Бібліі

і іншых

кніг

рэлігійнага зместу, чытанне іх павінна было адцягнуць увагу людзей ад
рэвалюцыйных

ідэй,

нацыянальна-вызваленчага

і

антыўрадавага

рухаў,

дэмакратычных пераўтварэнняў у сацыяльна-эканамічным і палітычным
развіцці

краіны.

Праз

Біблейскае

таварыства

царызм

ажыццяўляў

ідэалагічнымі сродкамі нагляд над грамадскай думкай.
Грамадскае жыццё і грамадская самадзейнасць у Расіі першай чвэрці
ХІХ ст. былі, па словах расійскага даследчыка Пыпіна, у стане маленства.
Таму пры

стварэнні

ўрадавыя структуры.

камітэтаў
Заклікі

Біблейскага

камітэтаў,

таварыства

як піша

абапіраліся на

аўтар кнігі

«Учебное

руководство по истории русской церкви» (СПб., 1904) П.У.Знаменскі, «паўсюль
адразу атрымоўвалі значэнне якіх-небудзь адміністрацыйных цыркуляраў. У
губерні

на

чале

аддзяленняў

таварыства

станавіліся

таксама

адміністрацыйныя асобы, губернатары, архірэі, начальнікі мясцовых войск,
прадвадзіцелі

дваранства,

начальнікі

навучальных

устаноў,

пракуроры,

паштмайстры і г.д. Ад іх запрашэнні да ўдзелу ў справах таварыства ішлі да
павятовых гараднічых і протаірэяў, а ад іх – у воласці і прыходы праз
памешчыкаў, капітан-спраўнікаў і благачынія. Вельмі натуральна, што водгукі
на ўсе падобныя заклікі і запрашэнні паўсюль

атрымоўвалі характар

падначальнай выкананасці. І справа Біблейскага таварыства з грамадскарэлігійнай пераўтваралася ў службовую і казённую». З гэтым сцвярджэннем
згодзен і даследчык гісторыі Біблейскага таварыства Пыпін.
Такі

механізм

распаўсюджвання

таварыства

прывёў

да

спецыфічнасці яго складу. Да прыведзеных у цытаце асоб трэба дадаць
рэктара

семінарыі,

дырэктара

вучылішчаў,

губернскага

казначэя,

віцэ-

губернатара. Сярод іх былі асобы, як «упэўненыя і шчыра аддадзеныя справе»,
так і тыя, хто «кідаўся выконваць тое, што было на той час п рыемна
трымаючым уладу...». Сярод кіраўнікоў Расійскага Біблейскага таварыства
былі ў канцы 1823 г. обер-пракурор Сінода князь А.М.Галіцын (прэзідэнт),
Р.А.Кошалеў,

графы

У.П.Качубей і

А.К.Разумоўскі

(усе

віцэ-прэзідэнты),

мітрапаліты – пецярбургскі Амвросій, маскоўскі Філарэт, кіеўскі Серафім,
епіскапы – чарнігаўскі Міхаіл і цвярскі Серафім (усе святары – сябры
камітэта). Ганаровым сябрам лічыўся імператар Аляксандр І. Ён уступіў у
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таварыства з адзіначасовым узносам у 25 000 рублёў і штогадовым у 10 000
руб.
У сваёй дзейнасці Біблейскае таварыства абапіралася на наступныя
прынцыпы.
Верацярпімасць. У рускім грамадстве гэта было новым з’яўленнем, але
не ў беларускім. У галоўным камітэце разам з прадстаўнікамі праваслаўнай
іерархіі

сядзелі

духоўныя

асобы

каталіцкай

(мітрапаліт

С.І.Богуш-

Сестранцэвіч), армянскай і грэка-уніяцкай веры (мітрапаліт І.Булгак).
Філантропія. Шмат рэлігійнай літаратуры раздавалася задарма людзям
немаёмасным,

салдатам

і

зняволеным.

Праводзіліся

дабрачынныя

мерапрыемствы. Так, у 1823 г. А.М.Галіцын правёў збор ахвяраванняў на
карысць беларускіх губерняў, дзе здарыўся неўраджай хлеба.
Асветніцтва

і

адукацыя.

Распаўсюджванне

Бібліі

і

кніг

сярод

непісьменнага насельніцтва было абсурдным мерапрыемствам, таму сябры
таварыства

прыкладалі

намаганні

ў

развіцці

адукацыі,

стварэнні

ланкастарскіх школ у правінцыйных гарадах. Напрыклад, у Гродзенскай
губерні іх прапагандаваў М.Т.Бутаўт-Анджэйкавіч, губернатар і масон. Ён
напісаў брашуру «Аб школе Ланкастара, аб’яўленай 16 мая 1819 г. жыхарам
Літоўска-Гродзенскай губерні» (Гродна, 1819, на польскай мове).
Структура Расійскага Біблейскага таварыства складалася з цэнтральнага
камітэта

ў Пецярбурзе,

мясцовых

аддзяленняў (звычайна

ў губернскіх

гарадах), камітэтаў і сатаварыстваў. Восенню 1816 г. у Гродзенскую губерню з
мэтаю «падтрымаць віды і намеры таварыства» прыязджаў агент Брытанскага
Біблейскага таварыства П.Пінкертон. Яго намаганні падхапіў Ігнаці Эмануэл
Лахніцкі, выдаўца «Магнетычнага Дзённіка», масон.
Ёсць сведчанне, што ў лістападзе 1816 г. Гродзенскае аддзяленне
Біблейскага

таварыства

ўжо

існавала,

і

губернатар

аддаў

загад

аб

распаўсюджванні па паветах Кнігі для спісаў сяброў таварыства. Аднак, калі ў
студзені 1828 г. Гродзенскае губернскае праўленне даручыла свайму саветніку
Марціну Явароўскаму і пісару гродзенскага гарадавога магістрата Антонію
Жышкевічу сабраць матэрыялы аб Гродзенскім Біблейскім таварыстве, дык
яны ўказалі іншую дату яго заснавання – 1817 г. Мелася на ўвазе арганізацыя
камітэта – кіруючага органа Гродзенскага таварыства. Дакладна вядома, што
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16 красавіка 1817 г. гродзенскі губернатар С.Ф.Урсын-Нямцэвіч далажыў у
лісце А.М.Галіцыну аб стварэнні Гродзенскага камітэта Расійскага Біблейскага
таварыства, за што атрымаў ад таго падзяку.
У гэты час сябрамі яго сталі: губернатар С.Ф.Урсын-Нямцэвіч, віцэгубернатар М.Т.Бутаўт-Анджэйкавіч, прэзідэнт Гродна Ф.Мучынскі, былы
прэзідэнт горада К.Крэйбіх, старшыня першага дэпартамента Л.Сухадольскі,
паліцмайстар

Высочын,

дарадца

М.Нечвалодаў,

К.Марачэўскі,

А.Сульвестровіч, С.Гоўвальд, І.Храптовіч, І.-Э.Лахніцкі, Я.Румель і іншыя (у
асноўным пералічаны толькі тыя, хто ўнёс самыя значныя ўступныя ўзносы). У
лісце да уніяцкага мітрапаліта І.Булгака ад 11 лютага 1817 г. гродзенскі
губернатар запрашаў яго стаць віцэ-прэзідэнтам Гродзенскага Біблейскага
таварыства. Невядома, ці згадзіўся ён на гэтую прапанову. 12 сакавіка 1820 г.
адбыліся апошнія выбары ў Гродзенскі камітэт. Яго сябрамі сталі: гродзенскі
губернатар Анджэйкавіч (віцэ-прэзідэнт), Сухадольскі (дырэктар), дарадцы
Нечвалодаў, Маліноўскі, Крыдзель, паліцмайстар Высочын, губернскі казначэй
Фамінскі, тытулярны дарадца М.Вітаноўскі (сакратар), калежскі сакратар
Ю.Нелюбовіч (касір).
Агульная колькасць сябро ў Гродзенскага Біблейскага таварыства была
падлічана

намі

па

захаваўшымся

спісам

Гродзенскага,

Ваўкавыскага,

Навагрудскага і Пружанскага паветаў. У кожным з іх спачатку прыводзіліся
прозвішчы 61 чалавека, якія запісаліся ў Таварыства ў Гродне, а толькі потым
– уступіўшыя на месцы. Усяго налічвалася 81 чалавек, з іх: 61 – па
Гродзенскаму павету, 16 – па Пружанскаму, 4 – па Ваўкавыскаму і ніводнага –
па Навагрудскаму.
У архіўных справах захаваўся праект Статута аддзялення Расійскага
Біблейскага

таварыства,

аддзяленне.

Яно

павінна

адпаведна
было

якому

дзейнічала

«дапамагаць

і

Гродзенскае

Расійскаму

Біблейскаму

таварыству ў яго справе, гэта значыць у імкненні прыводзіць у большае
карыстанне Біблію або кнігі Святога пісання (Старога і Новага запаветаў), без
якіх-небудзь тлумачэнняў і каментараў». Для сваёй дзейнасці

аддзяленне

стварае камітэт, які павінен распаўсюджваць рэлігійныя кнігі на тых мовах,
на якіх размаўляюць жыхары губерні рознага веравызнання, хаця б і
нехрысціяне, збіраць узносы на іх набыццё. Камітэт збіраецца на свае
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пасяджэнні адзін раз у месяц. У пачатку студзеня сябры Біблейскага
таварыства

збіраюцца

на

генеральны

сход,

на

якім

заслухоўваецца

справаздача камітэта. Апошняя пасылаецца ў Пецярбургскі камітэт. Сакратар
камітэта павінен быў весці журнал пасяджэнняў, казначэй – фінансавыя
запісы і разлікі.
З Пецярбурга для камітэта Гро дзенскага Біблейскага таварыства была
дастаўлена пячатка для пакетаў, лістоў, пасылак. У цэнтры яе была выява
Бібліі, вакол – сонечныя промні і па колу надпіс: «Пячатка ... Расійскага
Біблейскага

таварыства».

Карэспандэнцыя,

завераная

такой

пячаткаю,

лічылася казённай і прымалася на пошце бясплатна.
Сувязь з Пецярбургам Гродзенскае аддзяленне Біблейскага таварыства
падтрымлівала пастаянна. Адтуль п рысылалася патраб уемая колькасць Біблій
і розная рэлігійная літаратура. Так, ужо пры стварэнні бібліятэка Гродзенскага
таварыства атрымала Біблію на 9 мовах, Новы запавет на 18 мовах, нават
Евангелле на калмыцкай мове, толькі не было сярод гэтых кніг літаратуры на
беларускай

мове,

распаўсюджванне

хаця
Бібліі

ў
на

мэтах
«родных

Біблейскага
мовах»

таварыства

насельніцтва.

было

Дзейнасць

гродзенцаў курыраваў сябра Пецярбургскага камітэта А.Тургенеў.
Галоўным у дзейнасці Гродзенскага аддзялення Біблейскага таварыства
было распаўсюджванне Старога і Новага запаветаў. З 1817 г. па 1824 г. з
Пецярбурга прыслалі ў Гродна 253 кнігі на розных мовах (славянскай,
немецкай, французскай, польскай і іншых). З іх 43 пакінулі ў бібліятэцы
камітэта, а астатнія размеркавалі наступным чынам: 35 выслалі павятовым
маршалкам

Навагрудскага,

Слонімскага,

Лідскага,

Кобрынскага,

Ваўкавыскага паветаў і 13 – генерал-маёру Патулаву, які ў Брэсце стварыў
свой камітэт; раздалі бясплатна 20 штук яўрэям, 2 – арыштантам гродзенскай
турмы, 34 кнігі – бедным; прадалі камітэтам таварыства 54 кнігі. На момант
закрыцця ў Гродзенскім аддзяленні засталося 95 кніг.
Сябры Біблейскага таварыства збіралі ўзносы. За 1817 – 1820 гг. у касу
гродзенскага камітэта паступіла грашовых ахвяраванняў на суму 1 чы рвонец,
4 рублі 50 капеек срэбрам і 1 244 рублі асігнацый. Акрамя таго, было
атрымана ад продажу кніг 226 руб. 50 кап. асігнацый. З гэтых сум 1 000 руб.
выслалі ў Пецярбург, а 74 руб. 92 3/4 кап. Выдаткавалі на свае патрэбы.
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У дзейнасці Гродзенскага аддзялення Біблейскага таварыства адчуваўся
значны польскі ўплыў. Так, аналіз кніг для спісаў сяброў Таварыства паказвае,
што большасць іх была палякамі, спісы прозвішчаў па-руску – рэдкасць. Уся
дакументацыя (спісы, ведамасці аб наступленні рэлігійных кніг, кніга аб
выдатках грошаў і іншыя) вялася на польскай мове. Большасць прысылаемых
Біблій

была

на

польскай

мове.

Распаўсюджванне

яе

суправаджалася

адкрыццём народных школ, у якіх вучылі чытаць Біблію і малітоўнікі на
польскай мове. Створанае Варшаўскае (Польскае) Біблейскае таварыства
падтрымлівала шчыльныя кантакты з Гродзенскім камітэтам. Яно заклікала
яго сяброў чытаць Біблію ў нядзелю і святы ўсёй сям’ёй, разам з чэлядзю,
служачымі, што «памножыць колькасць карысных дамовых інстытутаў, якія
з’яўляюцца
Кс.Вуйка

найпярвейшымі
(«забытка

надрукаваць

у

з

гарантыямі

часоў

гродзенскай

звычаяў».

квітнеючай
друкарні

Біблію

польскай

дамініканаў,

ў

перакладзе

мовы»)

меркавалі

што

«будзе

мець

выратавальны ўплыў на карэннае ўдасканальванне роднай мовы».
Гісторыя Расійскага Біблейскага таварыства аказалася даволі кароткай.
15 (27) ліпеня 1826 г. выйшаў імянны ўказ на імя мітрапаліта Серафіма аб яго
закрыцці. Працы ж таварыства спыніліся яшчэ раней – да канца 1824 г. У
рэскрыпце імператара Мікалая І аб спыненні дзейнасці Расійскага біблейскага
таварыства ад 12 (24) красаві ка 1826 г. загадвалася правесці інвентарызацыю
рухомай і нерухомай маёмасці таварыства, а таксама яго наяўных капіталаў.
Кнігі Святога пісання дазвалялася «працягваць прадаваць жадаемым па
вызначаных коштах».
Гродзенскае таварыства атрымала копію вышэйназванага рэскрыпта і
таксама спыніла сваю дзейнасць. Наяўныя грошы ў суме 1 чырвонец 8 рублёў
40 капеяк срэбрам і 664 рублі 67 капеек асігнацыямі былі здадзены
архіепіскапу Мінскаму і Літоўскаму Анатолію, кнігі – у гродзенскі Сафійскі
сабор В.Папову, справы – у губернскае праўленне.
Закрыццё Біблейскага таварыства стала вынікам вострай барацьбы
дзвюх рэакцыйных груповак унутры кіруючых вярхоў і духавенства паконт
метадаў і зместу рэлігійнага ўплыву на народныя масы. Супраць А.Галіцына і
яго

паплечнікаў выступілі

А.Аракчэеў,

архімандрыт Фоцій,

мітрапаліты

Серафім і Яўген. Не падабалася праціўнікам Біблейскага таварыства і тое,
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што яно прыйшло да містыцызму і абскурантызму. Міністр народнай
адукацыі і духоўных спраў Шышкоў папярэджваў Аляксандра І: «Чытанне
святых кніг у тым, каб ліквідаваць прававернасць, узбунтаваць айчыну і
зрабіць у ёй міжусоб’е і бунты», «змяінае джала схавана прыстойнымі
кветкамі».
Такім чынам, гісторыя Гродзенскага аддзялення Расійскага Біблейскага
таварыства паказвае, што расійскі ўрад хацеў выкарыстаць Біблію для
духоўнага
укараняючы

прыгнёту

нядаўна

праваслаўе

на

далучанага

тэрыторыі,

дзе

беларускага
панавала

насельніцтва,
уніяцкая

вера.

Каталіцкае мясцовае кіраўніцтва выкарыстала Біблейскае таварыства для
ўтрымання польскасці сяро д жыхароў губерні.
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«Гродненские губернские ведомости»
У 1996 г. мне пашчасціла трымаць у руках падшыўку адной з першых
гродзенскіх газет - «Gazetu Grodziensku» («Газэту Гродзенску»). Гэта было ў
аддзеле старадрукаў бібліятэкі Варшаўскага універсітэта. А ў 2001 г. у
газетнай зале Расійскай нацыянальнай бібліятэкі я гартаў «Гродненские
губернские ведомости». Дзве зусім розныя эпохі – рэчапаспаліцкая і расійская
– уставалі перад маімі вачыма. Я хацеў бы данесці гродзенскія падзеі гэтых
часоў да чы тачоў, бо самім ім да названых газет дакрануцца вельмі цяжка –
яны захаваліся ў аддзелах рукапісаў замежных бібліятэк або ў архівах
Пецярбурга,
куды

Мінска,

доступ

Гродна,

абмежаваны.

У

дадзеным нарысе я раскажу пра
"Гродненские
ведомости",
Гродзенску"

губернские
а

пра

аповяд

"Газэту
будзе

ў

іншай кнізе серыі "Мой горад".
Указ

Сената

"Губернских

аб

выданні

ведомостей"

першапачаткова толькі ў шасці
губернях з’явіўся ў кастрычніку
1830 г., але не быў рэалізаваны.
Палажэннем
прадугледжвалася

1837

г.
выданне

газеты ва ўсіх губернях. Першы
нумар "Гродненских губернских
Мал. 10. Выгляд “Гродненских губер нских ведо мостей»
№1
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ведомостей" выйшаў у пятніцу 7

(19) студзеня 1838 г. У ім была змешчана пастанова Гродзенскага губернскага
праўлення аб выданні "Гродненских губернских

ведомостей"

адпаведна

"Высочайше утвержденного, в 3-й день июня 1837 года, положения для
губернских правлений, по предмету издания Губернских ведомостей...".
Аб першапачатковай мэце выдання газеты гаварылася ў § 198 артыкула
648

Палажэння

"Агульныя

губернскія

ўстановы":

"Выданне

Губернскіх

Ведамасцей арганізавана з мэтаю аблягчэння справаводства ў падведамасных
Міністэрству ўнутраных спраў прысутных месцах [§ 199, дадатак 3] і складае
частку справаводства Губернскіх Праўленняў". Выданне ведамасцей было
прадпрынята таксама для таго, каб зменшыць кошт і палепшыць працу
грувастскай бюракратычнай машыны: "для аблягчэння і скарачэння ў
парадку зносін Губернскага Праўлення і дастаўкі як прысутным месцам і
пасадным асобам, так і наогул усім і кожнаму, найлепшага сродку атрымаць у
належныы

час

звесткі

аб

пастановах

і

распараджэннях

губернскага

начальства, а таксама і аб іншых прадметах, патрэбных для агульнага
ведама..." Хутка ўрад зраз умеў і іншую ролю газеты – прапагандысцкую.
Згодна з тэорыяй "афіцыйнай народнасці" газета выхоўвала чытачоў у духу яе
трох асноўных палажэнняў – "праваслаўя, самадзяржаўя і народнасці".
Можа, таму газета і не была папулярнай сярод жыхароў, якія цікавіліся
газетамі і часопісамі, якія прыходзіліў Гродзенскую губернію з Пецярбургу,
Масквы, Варшавы, Вільні, Рыгі. Так, напрыклад, у сярэдзіне ХІХ ст. з
Пецярбурга дастаўлялі 37 розных газет і часопісаў, з Варшавы – 44, Масквы –
9, Вільні – 9, Рыгі – 3. "Гродненские губернские ведомости" распаўсюджваліся
па абавязковай падпісцы і па цэнтральных і мясцовых органах кіравання:
"...па аднаму экзэмпляру, за подпісам Г.Начальніка Губерні – Міністэрства
Унутраных спраў, Г. Генерал-Губернатару і ва ўсе Губернскія Упраўленні, а за
подпісам Віцэ-Губернатара або выконваючага абавязкі яго – і скрэпаю
Сакратара Праўлення, ва ўсе ў Губерні месцы Губернскага павятовага і
Гарадавога Упраўлення і Суда, у Статыстычны камітэт, Губернскаму і
Павятовым Прадвадзіцелям Дваранства, у Грэка-Уніяцкую Кансісторыю, у
Губернскую Паштовую Кантору і Дырэктарам Гродзенскай і Свіслацкай
Гімназій". Тры экзэмпляры пасылаліся дадаткова Павятовым Прадвадзіцелям
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дваранства, пасылаемым у Земскія Суды дакладалі яшчэ столькі экзэмпляраў
афіцыйнай часткі газеты, колькі было ў яго станаў".
Падпіска на "Гродненские губернские ведомости" прымалася ў Гродне, у
канторы рэдакцыі і ў кнігарнях (напрыклад, "Народная польза" і "Русская
книжная торговля" ў 1897 г.), у кнігарнях Беластока; а таксама ва ўсіх
паліцэйскіх упраўленнях, у станавых прыставаў і паліцэйскіх назіральнікаў
губерні. Кошт газеты ў 1837 г. складаў 10 руб. асігнацыямі за гадавую
падпіску, 6 руб. за паўгоддзе за афіцыйную і неафіцыйную часткі, у 1897 г.
кошты былі: за год з перасылкай – 4 руб. 50 кап. срэбрам, з дастаўкай у г.
Гродне – 4 руб., на паўгода з дастаўкай ці перасылкай – 2 руб. 50 кап., на
адзін месяц з першага чысла – 60 кап.; за гадавое выданне разам

з

афіцыйнай часткай для абавязковых падпісчыкаў – 5 руб. 50 кап., для
неабавязковых – 6 руб. 50 кап.; за паўгадавое выданне – 3 руб. 50 кап. Толькі
на афіцыйную частку падпіска не прымалася. Гродзенцы маглі атрымаць
газету ў Гродзенскай губернскай друкарні, а тыя, хто жыў у іншых гарадах ці
паветах – праз гарадскую або земскую паліцыю і станавых прыставаў.
Ведамасці адпраўляліся ў асобых канвертах на імя падпісчыка.
Выдаўцом

"Гродненских

губернских

ведомостей"

было

Гродзенскае

губернскае праўленне. Друкавалася газета ў губернскай друкарні з 7 (19)
студзеня 1838 г. па 31 ліпеня (13 жніўня) 1915 г. Для гэтага друкарня мела
асобае фінансаванне і падрабязныя правілы. Мова выдання – руская, тыраж –
каля 120 экзэмпляраў. Перыядычнасць выхаду газеты змянялася: з 1838 г. –
адзін раз, з 1891 – два разы, з 1899 – чатыры разы ў тыдзень; у першым
паўгоддзе 1900 г. – штодзённа, у другім – два разы ў тыдзень.
У аб’яве, змешчанай у другім нумары газеты за 1899 г., рэдакцыя пісала:
"Восьмилетний опыт издания "Гродненских губернских ведомостей", по особой
расширенной до пределов частных газет программе показал, что издание
такого губернского органа, за отсутствием в Гродненской губернии частной
газеты, приносит несомненную пользу, давая, с одной стороны, возможность
губернской администрации следить за такими явлениями в жизни населения
губернии, которые легко ускользают от обычного официального надзора, с
другой – предоставляет интеллигентным людям возможность заявлять о
нуждах населения губернии, о необходимых улучшениях в его быте и
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выдающихся фактах местной общественной жизни". Газета друкавалася на
шэрай жорсткай паперы "ў чацвёртую долю ліста" (прыкладна сённяшнім
памерам

А4).

Старонкі падзяляліся на

два

слупочкі,

кожны

выпуск

адзначаўся асобым на працягу года нумарам і кожны артыкул таксама –
асобай вялікай лічбай. Пад назвай газеты "Гродненские губернские ведомости"
былі пазначаны год, месяц і дзень. Побач была выява губернскага герба, які
патрэбна было адлюстраваць дакладна, згодна з высачайшым зацверджаным
27.02.1834 г. Палажэннем аб губернскіх мундзірах, ён адлюстроўваецца на
гузіках мундзіраў губернскіх чыноўнікаў, гэта значыць з Імператарскай над
гербам Каронаю". Нагадаю, што на гербавым шчыце Гродзенскай губерні былі
ў верхняй частцы – Пагоня, у ніжняй – зубр. З 1903 г. фармат газеты змяніўся.
"Гродненские губернские ведомости" падзяляліся на два аддзяленні –
агульнае і мясцовае. Першае было цалкам афіцыйнае, другое складалася з 2
частак: афіцыйнай і неафіцыйнай. Да 1856 г. існавалі толькі афіцыйная
частка і дадатак да яе ("Прибавление к ведомости"). У агульным аддзеле газеты
друкаваліся афіцыйныя дакументы, якія мелі адносіны да ўсёй краіны: указы,
маніфесты, пастановы і да т.п. Афіцыйная частка

мясцовага аддзела

змяшчала матэрыялы, якія тычыліся толькі Гродзенскай губерні:
- пастановы губернскага праўлення і прадпісанні губернатара, аб’явы,
загады

і

рашэнні

начальства

губерні,

якія патрабавалі

агульнага

або

прыватнага выканання мясцовымі органамі кіравання;
-

скліканні

дваранства

і

гарадскіх грамадств на

выбары

або на

надзвычайныя сходы дваранства;
- вымовы, якія па рашэнню губернскага праўлення неабходна было
зрабіць галосна;
- аб’явы аб службе чыноўнікаў (перамяшчэнні па пасадах, узнагароды і
наказанні, прашэнні);
- аб’явы аб розных здарэннях (аб пошуку збеглых сялян, рэкрутаў,
валацэнгаў, злачынцаў, згубленых дакументаў ці рэчаў,

аб знойдзеных

мёртвых цялах);
- аб’явы аб таргах, кірмашах, продажу маёмасці;
- позвы адкупшчыкаў, нашчадкаў, асоб па казённых і прыватных
справах у суды;
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- сметы і расклад земскіх павіннасцей, гарадскіх даходаў і выдаткаў,
таксы на кошт харчавання, пераправы праз рэкі і за праезд праз масты;
- аб’явы аб эпідэміях, з’яўленні саранчы і іншых шкодных з’яў для
сельскай гаспадаркі і апісанні сродкаў барацьбы з імі;
- позвы, паведамленні і аб’явы ад паштовых кантораў або экспедыцый,
упраўленняў, гаспадарчых устаноў і вайсковых камандаў, урачэбнай управы,
дырэкцый вучылішч.
Такім чынам, афіцыйная частка газеты з’яўляецца багатай крыніцай для
даследавання гаспадаркі

губерні,

стану яе

фінансаў,

рынку маёмасці,

дзейнасці мясцовага кіравання і самакіравання, санітарнага і крымінальнага
становішча.
У неафіцыйнай частцы газеты друкаваліся матэрыялы, якія датычыліся
Гродзенскай губерні і насілі неафіцыйны характар, а, хутчэй, пазнавальны:
- незвычайныя здарэнні і з’явы ў губерні;
- рыначныя і даведачныя кошты на розныя тавары;
- курсы на золата і срэбра;
- стан фабрык і заводаў, промыслаў, сельскай гаспадаркі і дамаводства,
гандлю і судаходства;
- развіццё адукацыйных устаноў;
- гістарычныя звесткі аб губерні;
- метэаралагічныя назіранні;
-некралогі вядомых у губерні асоб.
Такім чынам, неафіцыйная частка "Гродненских губернских ведомостей"
з’яўляецца цудоўнай крыніцай па гісторыі, археалогіі, этнаграфіі, геаграфіі,
статыстыцы,

гаспадарцы,

Некаторыя артыкулы

і

культуры

і

адукацыі

статыстычныя матэрыялы

Гродзенскай
з’яўляюцца

губерні.
адзінымі

сведчаннямі аб падзеях, якія адбываліся ў губерні.
За матэрыяламі афіцыйнай часткі і артыкуламі неафіцыйнай часткі
назіраў губернатар – ён абавязаны быў "мець шчыльны нагляд", каб усё было
"ў межах, прызначаных у законах". Міністэрства ўнутраных спраў абавязана
было наглядаць, каб артыкулы "цалкам адпавядалі поглядам Урада". Таму ў
газетах да 1891 г. мы не знойдзем артыкулаў аб унутраным упраўленні і
знешняй палітыцы, звестак аб імператарскай фаміліі. Без узгаднення з
79

медыцынскім дэпартаментам МУС нельга было друкаваць артыкулы, якія мелі
адносіны да аховы здароўя, а без дазволу Духоўнага Цэнзурнага камітэта –
прамовы і словы, сказаныя па розных выпадках духоўнымі асобамі, а таксама
артыкулы на рэлігійную тэматы ку. Цэнзура пільна сачыла за тым, каб у газету
не

трапілі

матэрыялы,

якія

маглі

парушыць

манаполію

якога-небудзь

ведамства або ўстановы. Новая праграма выдання ведамасцей 1901 г. увяла
асноўныя аддзелы, уласцівыя прыватнаму выданню (агульны, белетрыстыкі,
крытыкі,

карэспандэнцый

і

інш), але забараніла

друкаваць мастацка-

публіцыстычныя творы сатырычнага характару. Абмеркаванне ўрадавых і
адміністратыўных мерапрыемстваў дазвалялася толькі "не ў адмоўным сэнсе".
Палітычныя пытанні (толькі мясцовага характару) можна было разглядаць з
фактычнага боку і пісаць трэба было толькі ў спакойным тоне, факты
падаваць у форме гістарычных даведак і аглядаў, без абмеркавання і
разважанняў аўтара.
Хто

ж быў аўтарам

неафіцыйнай

часткі

«Гродненских губернских

ведомостей»? Я падзяліў б аўтараў на дзве катэгорыі – афіцыйныя асобы і
аўтары, якія не належалі да адміністрацыі губерні. Яшчэ ў першым нумары
газеты

да

ўдзелу

ў

выданні

запрашаліся

прадвадзіцелі

дваранства,

супрацоўнікі статыстычнага камітэта, дырэктары гімназій, урачы ўрачэбнай
управы, наглядальнікі судаходства ў Гродне і Брэсце, чыноўнікі апаратаў,
падведамасных губернскаму праўленню. Зразумела, што яны рыхтавалі да
публікацыі матэрыялы і артыкулы па роду сваёй дзейнасці: урачэбная ўправа
– аб стане здароўя жыхароў губерні, назіральнікі судаходства – аб пачатку
навігацыі і колькасці судоў і плытоў, праходзячых па іх дыстанцыі, дырэктары
гімназій – аб стане развіцця адукацыі і г.д.
У другой катэгорыі асноўнымі аўтарамі павінны былі стаць памешчыкі,
прыцягнуць якіх да напісання публікацый губернскае праўленне прасіла
прадвадзіцеляў дваранства. Памешчыкам трэба было прысылаць заўвагі,
сведчанні і назіранні аб фабрыках і заводах, адчыненых імі ў маёнтках; аб
розных рэдкасцях і незвычайных прыродных з’явах; аб гістарычных падзеях;
пісаць некралогі аб асобах, якія заслугоўваюць агульнай увагі. Памешчыкі
маглі пісаць па-руску ці па-польску і перадаваць свае артыкулы ў губернскае
праўленне,

прадвадзіцелям

дваранства,
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земскім

судам

ці

станавым

прыставам.

Пасля

адмены

прыгоннага

права

паступова

адбылася

дэмакратызацыя складу аўтараў; у газеце з’явіліся артыкулы за подпісам
"селянін", "валасны пісар". Яны прадстаўлялі агульныя інтарэсы сялянства і
добра ведалі жыццё вёскі.
Сярод

аўтараў

асобна

трэба

адзначыць

тых,

каго

б

я

назваў

прафесіяналамі. Гродзенскія гісторыкі Е.Ф. Арлоўскі і Д.Мілюцін нейкі час
былі супрацоўнікамі газеты. Першы з 1891 па 1894 г. кіраваў аддзелам
крытыкі і бібліяграфіі па гісторыі Заходняй Русі (з яго матэрыяламі можна
пазнаёміцца ў нарысе "Гродзенскія гісторыкі: настаўнік і вучань" у гэтай
кнізе). Другі ў 1906 г. быў рэдактарам неафіцыйнай часткі, апублікаваў,
напрыклад, такія працы, як "Першы літоўскі генерал-губернатар і ўрадавыя
распараджэнні Кацярыны ІІ у Літоўскіх губернях у эпоху трэцяга падзелу
Польшчы" (1905, № 10, 11, 17); "Царкоўныя школы ў Гродзенскай губерні"
(1905, № 15 – 18). Першы дырэктар Гродзенскай дырэкцыі народных
вучылішч,

сябра

Расійскага

геаграфічнага

таварыства

М.А.

Дзмітрыеў

апублікаваў "Абрады і звычаі заходнерускіх сялян" (1867, № 30 – 40, 42, 43) і
"Норавы і звычаі заходнерускага народа" (1868, № 23 – 28, 30 – 36). Гісторык
Т.Нарбут напісаў "М.Друскенікі і яго наваколле" (1845, № 26 – 28); І. Крашэўскі
апублікаваў "Гістарычныя звесткі аб г. Брэст-Літо ўску" (1845, № 40 – 42); Л.
Саланевіч зацікавіў чытачоў арты кулам "Старажытныя будынкі, помнікі
даўніны і навейшага часу ў Гродзенскай губерні" (1902, № 28, 31, 32, 46, 47,
49 - 54). Супрацоўнічалі з газетай таксама бацька Багдановіча Адам Ягоравіч,
даследчыкі М.В.Доўнар-Запольскі, Е.Р.Раманаў, Ф.Стаўровіч.
А цяпер прывядзем прыклады публікацый з "Гродненских губернских
ведомостей", каб вы маглі ўявіць змест газеты, пазнаёміцца з цікавымі
матэрыяламі, якія і цяпер не страцілі сваёй актуальнасці.
У другім нумары газеты за 1838 г. была надрукавана пастанова
губернскага начальства аб усталяванні поручняў на мастах, у пятым нумары
за гэты ж год – пастанова губернскага праўлення аб парадку справаводства ў
ім на падставе новага Палажэння ад 3.06.1837 г. З гэтага часу губернскае
праўленне падзялялася на 4 аддзяленні: 1-м кіруе віцэ-губернатар або
старэйшы дарадца, іншымі – дарадцы. Акрамя іх, пры праўленні ёсць
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сакратар,

галоўны

рэгістратар з

памочнікамі,

перакладчык,

экзекутар,

бухгалтар, архіварыўс з памочнікам.
Праз газету можна было даведацца пра бюджэт Гродна. У 1838 г.
прыбытковая частка складалася з 5 аддзяленняў: з грамадскай гарадской
маёмасці, з прыватнай маёмасці абывацеляў, з промыслаў і прамысловых
устаноў, са збора ад устаноў культуры, дапаможных прыбыткаў. У першае
аддзяленне трапілі зборы з гарадскіх зямель і чынш з зямель гарадскіх вёсак;
гандлёвы, брукавы, мерны і чопавы зборы; зборы за пераправу праз Нёман, з
лавак пры агароджы грэка-расійскай царквы і каля магістрата, з цэглавага
гарадскога завода, за вольны продаж хлебных напояў у гарадскіх вёсках.У
другім аддзяленні былі грошы, атрыманыя з ацэначнага капіталу нерухомай
абывацельскай маёмасці. Сума ў 3 600 руб. асігнацыямі прызначалася на
асвятленне Гродна ліхтарамі. У трэцім аддзяленні пазначаны грошы за
працэнты з купецкіх капіталаў пры запісу купцоў у гільдыю; з утрымальнікаў
гасцініц, рэстаранаў, кафейняў і харчэўняў; зборы з тых, хто займаецца
рыбалоўствам і біржавым промыслам. У чацвёртым аддзяленні знаходзіліся
зборы ад утрымальніка гарадскога тэатра, пастаноў у тэатры на карысць
горада

і

з

гарадскіх

арэляў.

Дапаможны

прыбытак

–

гэта

грошы,

прызначаныя Гродна імянным Высачайшым указам 1807 г. (300 руб.
срэбрам). Усяго гадавы прыбытак дасягаў 6 786 руб. 92 3/4 кап. срэбрам і 5
593 руб. асігнацыямі.
Атрыманыя грошы ішлі на ўтрыманне месцаў гарадскога ўпраўлення
(паліцыі, дзвюх частак горада, паліцэйскіх і пажарных каманд, гарадавога
магістра),

на

ілюмінацыю

атапленне
ў

і асвятленне

«высока-святочныя»

горада

дні),

на

ліхтарамі

(а

рамонтныя

таксама

на

выдаткі

па

абсталяванню горада і на падтрымку гарадскіх дамо ў і будынкаў, на розныя
дробныя выдаткі, патрэбы па гарадскіх установах і на нечакаемыя патрэбы.
Усе выдаткі складалі сілу ў 23 856 руб. 43 3/4 кап. срэбрам.
Пасля адмены прыгоннага права, у сувязі з развіццём капіталізму, у
губерні была створана сетка банкаў і ссуда-зберагальных грамадстваў і
таварыстваў. Усе яны публікавалі ў газеце свае балансы і справаздачы. На яе
старонках можна знайсці матэрыял аб Гродзенскім сельскагаспадарчым
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таварыстве,

Камерцыйным

банку,

Гродзенскім

таварыстве

ўзаемнага

крэды ту, аб крэдытных таварыствах, ство раных у паветах.
Цікавай крыніцай аб жыцці гараджан з’яўляюцца публікацыі цэнаў на
прадукты,

фураж,

паліва,

вопратку,

паштовыя

выдаткі.

Перш,

чым

пазнаёміць Вас з коштамі на харчовых прыпасаў у Гродне на студзень 1838 г.,
адзначу, што іх зацвярджаў губернатар, а ў ваенны час – вайсковыя ўлады.
Кошты, вызначаныя начальствам, не зусім адказвалі рэчаіснасці, бо рэальныя
цэны

вызначаў

рынак.

Але

і

губернатар

не

мог

зацвярджаць

зусім

фантастычныя кошты, таму пры існаванні розніцы паміж таксамі і рэальнымі
коштамі першыя адлюстроўвалі эвалюцыю цэн, і параўнанне іх за вызначаны
прамежак часу дае ў агульным правільн ую карціну. У 1838 г. асьміна (104,956
л.) пшанічнай мукі каштавала 1 руб. 60 кап срэбрам, іржаной – 75 кап.
срэбрам; хлеб іржаны пітлеваны з чыстай мукі, добра выпечаны з соллю,
вагаю 3 фун ты (1 фунт = 409,5 г.) – 5 1/4 кап. срэбрам; цана ячных крупаў за
гарнец дасягала 8 кап. срэбрам, грэчневых, аўсяных – 9 кап. срэбрам; фунт
самай лепшай ялавічыны каштаваў 2 1/2 кап. срэбрам, свініны – 4 кап.
срэбрам, сметанковага масла – 10 кап. срэбрам. Кошт рыбы залежаў ад яе
гатунку: шчупакі "живые большие" цягнулі за фунт 7 1/2 кап. срэбрам, а
"большие сонные" – 5 кап. срэбрам, свежыя лешч, акун ь і судак каштавалі 5
кап. срэбрам, а такога ж гатунку, але "в меньшей доброте" – 4 кап. срэб рам;
пасрэдна дробная рыба прадавалася па 3 кап. срэбрам, а з усім дробная – па 2
кап. срэбрам. Чытача, напэўна, здзівяць кошты спіртнога: вядро (12 л.) водкі з
акцызаю каштавала ў Гродне 1 руб. 80 кап. срэб рам, бочка піва з акцызаю ў
піваварняў – 1 руб. 80 кап. срэбрам.
У пятым нумары газеты за 1838 г. была апублікавана такса для ўсіх
гарадоў Гродзенскай губерні на паштовыя прыбыткі з лістоў (з лота) і пасылак
(з фунта):
Архангельская губ. – 94 кап.
Беластоцкая вобл. – 20 кап.
Віцебская губ. – 40
Енісейская губ. – 100
Курганская губ. – 40
Мінская губ – 30
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Магілёўская губ. – 40
Харкаўская губ. – 60
Таўрычаская губ. – 80
Табольская губ. – 100 кап.
У кіраванні Гродзенскай губерні значную ролю адыгрывалі асобы,
выбраныя на пасады праз дваранскія выбары. Таму кожныя тры гады ў
ведамасцях можна было прачытаць: "Гаспадзін генерал-губернатар тутэйшага
краю па п радстаўленню г.гродзенскага грамадзянскага губернатара дазваляе
распарадзіцца аб правядзенні ў гэтай губерні губернскіх дваранскіх выбараў з
… (далей ішла дата)". Так, напрыклад, у студзені 1840 г. былі выбраны два
засядацеля крымінальнай палаты, адзін засядацелі грамадзянскай палаты, па
аднаму сябру камісіі народнага харчавання і высачайша зацверджанай для
рэвізіі дзеянняў Дэпутацкага сходу, сакратар дваранства, суддзі і засядацелі ў
павятовыя суды, павятовыя прадвадзіцелі дваранства, дваранскія дэпутаты
ад кожнага павета.
Даволі часта ў газеце сустракаюцца звесткі аб узнагародах чыноўнікаў
губерні. Так, у другім нумары за 1838 г. быў апублікаваны ўказ Сената ад
26.ХІ.1837 г.: "Гасудар-Імператар, убачыўшы з Усепадданейшага рапарта
гродзенскага грамадзянскага губернатара, сапраўднага стацкага дарадцы Р.Г.
Дапельмайера аб падатках і нядоімках за першую палову 1837 г. Высачайша
загадаць пажадалі: абвясціць гродзенскаму грамадзянскаму губернатару Яго
Высокасці задавальненне за паспяховае спагнанне падаткаў". У гэтым жа
нумары паведамлялася аб пераводзе інспектара Гродзенскай урачэбнай
управы Віта ў калежскія дарадцы і аб узнагароджанні правіцеля канцылярыі
Гродзенскага губернатара тайнага дарадцы Ліёрка ордэнам св. Уладзіміра ІV
ступені.

Такім

прадвадзіцеля

жа

ордэнам

дваранства

узнагародзілі

Карла

гродзенскага

Заленскага,

лідскага

губернскага
павятовага

прадвадзіцеля дваранства Кастравіцкага за выслугі вызначанага тэрміна па
дваранскіх выбарах.
У пятым нумары за 1838 г. у спісе ўзнагароджаных ордэнам св.Уладзіміра
ІV ст. па ўказу ад 6.12.1837 г. былі засядацель Лідскага павятовага суда У.
Бялінскі, засядацель Навагрудскага павятовага суда І. Забела, суддзі Лідскага
межавога суда Р. Грабоўскі і Ю. Дзежыц, былы Пружанскі падкаморы Я.
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Шэмет, суддзі Навагрудскага межавога суда Ф. Чачот і Брэсцкага – К. Віслоцкі
і М.Чачкоўскі. Думаю, што дакладнае вывучэнне газеты магло б выявіць шмат
асоб, якія адыгрывалі значную ролю ў мясцовым самакіраванні.
Немалое

месца

ў матэрыялах

газеты

займалі

аб’явы

аб

продажу

нерухомасці. Да іх прад’яўлялі вызначаныя патрабаванні: "з абвяшчэннем
кожнай рэчы, колькасці і якасці, аб вёсках у публікацыях пісаць, у якім
павеце, колькі мужчынскага і жаночага полу душ па перапісу напісана, і
колькі на самай справе ёсць, і якая пры іх зямля, рыбныя лоўлі, іншыя якія
заводы і памешчыцкія дамы і забудовы, і колькі на памешчыка было якога ў
год прыбытку, а пра лаўкі і двары, у якім горадзе і на якой вуліцы і якія ў ім
пабудовы, мураваныя ці драўляныя і колькі пад імі зямлі мераю ў даўжыню і
шырыню, і што ў год з яго прыбытку, каб усякі аб тым, хто хоча купіць, мог
падрабязна ведаць". І хаця гэтыя патрабаванні выконваліся не заўсёды і не
ўсімі аднолькава, але такія аб’явы даюць багаты матэрыял для аналізу
памешчыцкай прыгонніцкай і капіталістычнай па характару гаспадаркі. У
"Гродненских

губернских

ведомостях"

друкаваліся

аб’явы

аб

продажу

маёмасці, якая знаходзілася не толькі ў Гродзенскай, але і ў іншых беларускіх
губернях, а таксама ў Віленскай, Валынскай, Ламжынскай і г.д.
Друкаваліся ў газеце і аб’явы аб продажу прадпрыемстваў. Прывяду ў
пацвярджэнне цытату, прычым на рускай мове, каб чытач добра зразумеў
апісанне вядомай у той час у губерні суконнай фабрыкі купца С.М.
Ясенаўскага.

"Гродненское

губернское

правление

объявляет,

что

вновь

продаваться будет суконная фабри ка, состоящая в Гродненской губернии
Слонимского уезда в местечке Косове третьей гильдии купца еврея Симхи
Мордуховича

Ясионовского

на

пополнение

долга

государственному

казначейству в количестве 10 007 руб. 23 коп. срэбрам. К ней принадлежат
следующие строения: 1. Жилой фабриканта одноэтажный дом каменный, весь
из кирпича, крыт черепицей, в доме 16 комнат и в подвале две кухни и две
кладовые. 2. Каменный дом для работ суконных изделий кирпичный, крыт
черепицей, двухэтажный и в нижнем этаже две залы для тканья сукна и 1
комната для ворсильных машин, а в верхнем этаже две залы – одна для
прялок и одна для чесальных машин с особыми комнатами, из коих одна для
сортировки шерсти, а другая для машин щепания. 3. Также каменный дом
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подобной надобности из кирпича, крытый черепицею, одноэтажный, с
подвалом и теплым чердаком, в нем красильные, комната для жилья, зала для
стрижальных машин, прасировня, склад для хранения материалов и изделий и
в подвале кортовня. В вышеозначенном строении под № 2 имеются разные
принадлежности, как-то: в нижнем этаже из чугуна, отборного железа и
желтой меди паровая машина, соответствующая силе 9 лошадей, колесо
деревянное, окованное для оборота машин посредством 4 лошадей, ткальных
станков деревянных, окованных и стальных 30, ворсильных машин 2 и
чистильная машина 1 с 12 щетками.

В верхнем этаже прялок английских

деревянных окованных 10, чесальных машин 6, английских форшпинок 2 и
щпальная машина 1. В строении № 3 кубовой чан высотой 2 1/2, шириною 2
и длиною 3 1/2 аршина, котел красной меди высотой и шириною 1 аршин, 2
сукнострижальни английские из чугуна и отборного железа, желтой меди,
стали и дерева, тиска для пресса сукна, к одному приборы: плит железных 50
штук и пресс деревянный на 4 отделения. На владельце Коссовской суконной
фабрики Симхе Ясионовском числятся недоимки с 3 июля 1842 года 3 641
руб. 91 коп. серебром, да сверх того остается за ним платежа по последней
рассрочке на погашение ссудного капитала и процентов в будущих года по 1
июля 1851 г. 7 579 руб. 63 коп. серебром. На сей суконной фабрике
вольноотпущенных рабочих людей крестьян, приписанных к Коссовской
экономии помещика Пусловского, мужского пола 6 и женского пола 30 душ. В
последние 5 лет суконных изделий сработано и выпущено в торговлю 1, 2, 3 и
4 сортов разноцветного 3 000 кусков, за п родажею этих изделий, по
исключении расходов, употребляемых на оборот фабрики и все вообще оной
содержание, было чистого дохода с фабрики тоже в последние 5 лет в год по
300 руб. серебром. Фабрика сия с упомянутыми машинами и инструментами
оценена по понизительной переоценке в 12 070 руб. 50 коп. серебром".
Значную ролю ў гандлі

Гродзенскай

губерні

адыгрывалі

кірмашы

("ярмонкі"). У 1840-ыя гады іх было 43, у 1850-ыя – 58, у 1860-ыя – 74. Пасля
рэформы 1861 г. роля кірмашоў знізілася, яны сталі больш нагадваць
базарную форму гандлю. Калі і дзе адбудзецца кірмаш, аб’яўлялася ў газеце: у
Ваўкавыскім павеце – м.Лыскова, Пескі, Рось, Ізабелін, Зэльва, Свіслач; у
Гродзенскім – м.Лунна, Крынкі; у Слонімскім – м. Ражаны і г.д. Аб’яўлялася і
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аб

новых

кірмашах:

"Гродзенскае

праўленне

аб’яўляе,

што

дазволена

праводзіць у м. Азёрах Гродзенскага павета дзевяць аднадзённых кірмашоў у
наступныя дні: 25 студзеня, 26 лютага, 9 сакавіка, 19 красавіка, у сераду
пасля св.Троіцы, 26 ліпеня, 9 жніўня, 25 верасня і 27 снежня, а таксама
перанесці праходзячыя ў м. Азёрах базары з нядзелі на чацвяргі" (1895, № 55).
У 14 нумары газеты ў 1905 г. пісалася аб іншай форме гандлю: "Нельга не
сказаць некалькі сло ў адносна гандлю старой вопраткай на плошчы ў рабочай
біржы [у Гродне]. У базарныя дні на гэтай плошчы старызна ляжыць на
бруднай зямлі грудамі. Пакупнікамі гэтай паношанай вопраткі з’яўляюцца
пераважна бедныя з мясцовых жыхароў, а таксама сяляне суседніх вёсак...
Названая вопратка нярэдка
хворых,

становіцца

купляецца гандлёўкамі пасля інфекцыйных

зразумелым

магчымасць

распаўсюджвання

розных

хвароб".
Друкавалі паведамленні аб розных таргах. Напрыклад: "22 мая 1914 г.
будуць праведзены распарадкавым камітэтам таргі на аддачу ў падрад работ:
1) на ачыстку комінаў па-за крэпасцю ў г. Брэст-Літоўску, Інтэнданцкім
гарадку

і

Граеўскай

слабадзе,

2)

на

ачыстку

нечыстот

у

будынках

інжынернага ведамства, размеркаваных у крэпасці ў г. Брэст- Літоўску,
Інтэнданцкім гарадку і Граеўскай слабадзе". У выпадку, калі паведамленне
было аб таргах маёмасці даўжніка, тады называлі агульную суму доўга і
нярэдка п розвішча заімадаўца. Сярод апошніх фігуравалі вядомыя магнаты
губерні. Адным з крэдытораў быў, напрыклад, губернскі прадвадзіцель
дваранства Гродзенскай губерні Калікст Ажэшка, дзядзька Пятра Ажэшкі –
мужа пісьменніцы. Вось адзін з даўжнікоў – гродзенскі памешчык Уладзіслаў
Грэмбіцкі – павінен быў аддаць памешчыкам Гуроўскім 10 тыс. руб. і
працэнтаў 5 700 руб., С. Дашкевіч – 6 тыс. руб. і працэнтаў 4 140 руб., К.
Ажэшка – 177 руб. і працэнтаў 796 руб. 50 кап., Ф. Келлер – 2 025 руб. і
працэнтаў 777 руб., нашчадку Баброўскага – 1 650 руб., святару Н.
Макавельскаму – 826 руб. і памешчыку К. Віславуху – 520 руб. срэбрам. Такім
чынам, агульная сума до ўга складала 21 198 руб., а працэнты – 11 413 руб. 50
кап.
Да вайсковай рэформы 1874 г. у Расійскай імперыі існавала рэкруцкая
сістэма набора ў армію, таму ў ведамасцях можна было прачытаць: "Гаспадзін
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Начальнік губерні задаволіўся, што рэкруцкія прысутнасці выканалі свае
абавязкі з асаблівай стараннасцю, увагаю і поспехам, аб чым сведчыць не
толькі хуткі ход і тэрміновае заканчэнне набору, але і склад прынятых
рэкрутаў, якія ў большасці маладыя, рослыя і ва ўсіх адносінах здатныя да
вайсковай службы людзі" (1840, № 3).
У газеце друкавалася шмат розных аб’яваў і матэрыялаў аб цікавых
падзеях, з’явах, рэчах. Так, у трэцім нумары за 1838 г. у раздзеле "Аб’явы"
было надрукавана: "Гродзенскае губернскае праўленне, па патрабаванню
Валынскага губернскага праўлення, паведамляе ўсе па губерні прысутныя
месцы, што дваранін

Сускі за фальшывыя даносы па рашэнню Правячага

сената прызнаны паклёпнікам". У 14 нумары за 1905 г.гаварылася, што з
серады 16 сакавіка адкрылася навігацыя па р. Нёман уверх па плыні да м.
Масты. Упершыню выйшаў тавара-пасажырскі параход "Дэльфін", звычайна
выконваюць рэйсы два параходы – "Русалка" і "Дзевайтыс". "Дэльфін"
курсіраваў па шляху Гродна – м. Друскенікі. У 16 нумары за 1905 г.
апублікаваны звесткі аб рамонце маставых у Гродне. Да 1 мая 1905 г. рамонт
аддаваўся з таргоў у падрад прыватным прадпрымальнікам тэрмінам на 6
год.

Цяпер

жа

дума

прыняла

рашэнне

аб

утрыманні

сваёй

арцелі

мастоўшчыкаў (6 чалавек і 9 – 12 рабочых) з вызначанай зарплатай. У 1903 г.
гарадское грамадскае ўпраўленне вырашыла ўпарадкаваць справу ачысткі
комінаў, але, як пісала газета ў 18 нумары за 1905 г., задача не была
вырашана, бо "адшукаць камінара ў выпадку патрэбы вельмі цяжка".
Ведамасці

прапанавалі

наладзіць дзяжурства

ў якім-небудзь гарадскім

грамадскім доме. У 2 нумары за 1838 г. апублікавана аб’ява Пецярбургскай
паліцыі аб тым, што пажарнае дэпо вырабляе "огнегасительные инструменты".
Наступны нумар за гэты год змяшчаў артыкул "Спосаб как предохранять
плодовые деревья от червей", у якім гаварылася аб вапнавым парашку,
прыдуманым

англійскім

фермерам

Самуілам

Курцісам.

Мясцовым

краязнаўцам будуць вельмі карыснымі матэрыялы пра населеныя пункты,
помнікі гісторыі і культуры, археалагічныя знаходкі. Газета пісала пра
с.Ятвеск (1894, № 13), м. Ратніцу (1847, № 27), м. Друскенікі (1845, № 26 – 28;
1865, № 17), г. Брэст- Літоўск (1845, № 40 – 43, 1864, № 31), г. Гродна (1847, №
12, 14; 1873, № 1,3), м.Бездзеж (1867, № 46, 48, 49; 1868, 3), м.Бельск (1865,
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№

39,50),

заштатны

горад Кузніцу (1864,29,30).

Знайшлі

асвятленне

наступныя помнікі: у Гродне – Каложскі манастыр і царква (1846, № 8, 22, 23;
1865, № 51), саборная грэка-уніяцкая царква (1847, № 9), праваслаўныя
цэрквы наогул (1848, № 19; 1865, № 8–10, 12–14, 18–20); Камянецкая вежа
(1845, № 32; 1865, № 3; 1870, № 24); Навагрудскія замкі (1846, № 35, 36);
Брэсцкі праваслаўны сабор (1865, № 46, 48). Друкаваліся матэрыялы аб
знаходцы рэшткаў маманта, шарсцістага насарога і першабытнага быка ў м.
Солы Гродзенскага павета (1889, № 33); раскопках гарадзішчаў каля в.
Арэпічы Брэсцкага (1893, № 16) і Збруч Бельскага паветаў (1893, № 19);
археалагічным помніку каля в.Пыхаўць Гродзенскага павета (1891, № 19);
курганных могільніках у Гродзенскім і Кобрынскім паветах (1891, № 55);
крыжацкіх могілках (1867, № 29); помніках археалогіі Слонімскага павета
(1897, № 8).
Газета звяртала значную ўвагу на адукацыю насельніцтва губерні. Мы
прывядзем два прыклады, якія адносяцца да розных гістарычных эпох,
феадальнай і капіталістычнай – да пачатковага этапу і развітога перыяду
адукацыі. У нумары 10 за 1838 г. быў змешчаны артыкул аб Узорным
жаночага пансіёне: «Мэта выхавання ва Узорным пансіёне – зрабіць дзяўчат
добрымі

жонкамі,

ласкавымі

маці,

узорнымі

настаўніцамі

для дзяцей,

гаспадынямі, і, каб незаможнія з іх, у коле сям’і маглі асабістай працай і
здабытымі ведамі і майстэрствам прыносіць сабе і сваёй сям’і сродкі да
належнага ўтрымання...». Расійская сістэма адукацыі і выхавання была
накіравана на тое, каб з маці Беларусі зрабіць выхавацеляў сваіх дзяцей у
рускім духу.
геаграфію,

Адпаведна гэтаму яны вывучалі: рускую мову, гісторыю,
літаратуру.

Акрамя

таго,

дзяўчынак

навучалі

польскай,

французкай, нямецкай моваў, арыфметыцы, чыстапісанню, малюнку, танцам,
спевам, рукадзеллю, давалі навыкі вядзення хатняй гаспадаркі. Пры пансіёне
збіралася бібліятэка.
У 1897 г. у Гродзенскай губерні пісьменных было 29,2 % жыхароў. Яна
займала 8 месца ў Расійскай імперыі. У 15 нумары за 1905 г. паведамлялася
аб тым, што ў губерні

1 209 царкоўных школ, 432 вучылішчы Міністэрства

народнай асветы, 21 прыватная школа, 13 338 вучняў у школах пісьменнасці,
23 383 вучні ў царкоўна-прыходскіх школах. У 4 і 5 нумарах за 1904 г.
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карэспандэн т С. Ляцкі пісаў: "Гадоў з дзесяць таму мы, напрыклад, мелі
магчымасць даволі добра азнаёміцца з насельніцтвам прыходаў Гродзенскай
губерні – Мала-Бераставіцкага і Алекшыцкага. Імкненне сялян гэтых прыходаў
да адукацыі і тады ўжо было настолькі моцным, што непісьменнасць лічылася
для маладых людзей ганьбаю, і сяляне імкнуліся адправіцьу школу, часам за
некалькі верст, не толькі ўсіх хлопчыкаў, але, па магчымасці, і дзяўчат".
Гродзенскі
гастралюючыя

тэатр меў сваю труп у,
трупы,

артысты,

але

на

выканаўцы.

яго

сцэне

Спектаклі

выступалі
і

і

канцэрты

абмяркоўваліся на старонках ведамасцей. У 36 нумары за 1905 г. пісалася
"Быў час, – таму ўжо лет дзесяць, як у нашым горадзе драма рабіла цудоўныя
справы – як гаворыцца, квітнела. Імёны Крамеса і Ніканавай гавораць нам аб
чымсьці вызначаным і дарагім. На жаль, пасля гэтага, гаворачы фігуральна,
"залатога перыяду" нашай тэатральнай гісторыі апошняя хутка пайшла па
нахіленай плоскасці. На змену Крамесу і Ніканавай з’явіўся "лёгкамысны"
Барысаў са сваёй апярэткай. Норавы нашай публікі да таго ўпалі, што калі
тры гады пасля да нас прыйшла драма, многія сустрэлі яе з кіслым тварам, а
іншыя – з абыякавасцю. Народнаму беларускаму тэатру – батлейцы – быў
прысвечаны

артыкул у другім

нумары

газеты

за

1893 г.

"Кое-что о

рождественских святках в нашей губернии".
Цытаваць газету можна без канца, але мы вымушаны спыніцца –
пераказаць "Гродненские губернские ведомости", якія выходзілі на працягу 78
гадоў,

немагчыма і

бессэнсоўна.

Я

паспрабаваў зацікаўленых

чытачоў

пазнаёміць з напрамкамі публікацый газеты. А жадаючым раю звярнуцца да
самой крыніцы, якая афіцыйна ўваходзіла ў 1901 г. у лік 19 лепшых "сур’ёзна
пастаўленых" губернскіх і абласных ведамасцей Расійскай імперыі. Працуючы
з газетай, не трэба забываць, што яна выказвала афіцыйны пункт погляду і
была правадніком урадавай палітыкі і ідэалогіі.
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Слава пераможаным!
Дажджлівым суботнім вечарам 14 сакавіка 1863 г.
чыгуначнай станцыі
раней.

У 1862 г.

на гродзенскай

адбылася падзея, перадгісторыя якой пачалася значна
гродзенскі губернатар

даносіў віленскаму генерал-

губернатару У.І.Назімаву: «Стаўлю сабе ў абавязак данесці да асабістага
Вашага разумення, што кіраванне чыгункаю, якое складаецца выключна

з

асоб польскага паходжання і пераважна з эмігрантаў, у сапраўднасці стварае
непарыўны ланцуг тайных і дакладных зносін, якім не могуць супрацьстаяць
ніякія намаганні мясцовага грамадзянскага начальства, бо гэтыя асобы, не
падпадаючыя ні пад які кантроль, служаць стараннымі агентамі справе
польскіх намаганняў, і спыненне гэтай шкоды можа быць забяспечана не
інакш, як выбарам людзей, на адданасць і добрасумленнасць якіх можна было
б з упэўненасцю пакласціся».
Гродзенскі губернатар не памыляўся, бо амаль тое ж самае пісаў у сваім
артыкуле-ўспаміне С.Славуцінскі, які з 1866 г. працаваў на Гродзеншчыне: «У
ліку інжынераў і розных
было вельмі шмат

арганізатараў Пецярбургска-Варшаўскай чыгункі

французскіх падданых з палякаў-эмігрантаў

пасля

паўстання 1830- 1831 гг. або з іх нашчадкаў, менавіта яны будавалі гэтую
дарогу ў прымяненні да новага мяцежнага прадпрыемства. Пра гэтае
расказваў мне цалкам даставерны сведка тагачасных гродзенскіх падзей, і
што так было ў сапраўднасці, на тое, між іншым, намякае раптоўны ад’езд з
Гродна начальніка мясцовай чыгуначнай станцыі

з цягніком людзей, якія

сабраліся да паўстання...».
У

лютым

1863

г.

ваяводскі

рэвалюцыйна-дэмакратычнай

рэвалюцыйны

арганізацыі

камітэт

(створанай

у

Гродзенскай
1861

г.

В.-

К.Каліноўскім і В.Урублеўскім) звярнуўся да усіх сваіх падраздзяленняў з
заклікам паскорыць фарміраванне паўстанцкіх атрадаў. Вышэйназваны факт
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пра начальніка станцыі і быў адказам на гэты заклік. Ваенна-следчай камісіі
ўдалося высветліць, што праект выезду гродзенскіх паўстанцаў узнік сярод
гімназістаў, якія пражывалі ў інтэрнаце Прушынскага, у так званых «агульных
кватэрах» (цяпер вуліца Кірава). Па паказаннях гімназіста А. Кашубы і
шляхціца

Ю.Гамулецкага,

ініцыятарам

праекта

быў

служачы

прыказа

грамадскай апекі Г.Зуброўскі. У інтэрнаце адбываліся сустрэчы, на якіх
абмяркоўваліся падзеі

паўстання.

Ільдэфонс Клюкоўскі,

удзельнік такіх

размоў, адзначыў, што большасць гімназістаў падтрымала вучня 7 класа
Аляксандра Букрабу, які выказаўся за хуткі выхад « у поле».

Мал. 11. Гродзенская мужчынская гімназія
Сярод гімназістаў праводзіў агітацыю іх любімы настаўнік

(прафесар)

польскай мовы Станіслаў Максіміліянавіч Навакоўскі. Па паказаннях Я.Жука,
ён гаварыў яму «быць у любы час гатовым», а 14 сакавіка, сустрэўшы яго на
вуліцы, даў запіску, у якой было сказана, каб ён разам з Ю.Кудзінскім з’явіўся
ў палове восьмага на чыгунку каля вакзала для «вядомай мэты». Я.Жук быў
старшым па агульнай кватэры і перадаў запіску сваім сябрам.
Ваенна-следчай камісіі не ўдалося даведацца пра самае важнае – пра
галоўнага
ўстанавіць

арганізатара праекта. Па разрозненых дадзеных нам удалося
сувязь

удзельнікаў

падзей
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з

кіраўніцтвам

гродзенскай

рэвалюцыйна-дэмакратычнай арганізацыі: ваяводаю Эразмам Заблоцкім,
улада

якога

распаўсюджвалася

на

Гродзенскі,

Слонімскі,

Ваўкавыскі,

Сакольскі і Беластоцкі паветы, злучаныя праз Гродна чыгункаю; вайсковым
начальнікам Гродна Цэлесцінам Цэханоўскім. Згодна з рапартам гродзенскага
паліцмайстра падпалкоўніка Змеева чыноўнік канцылярыі дваранскай апекі
К.Самулінскі разам з Ст.Шантырам і Радавіцкім пераправіліся з-за Нёмана ў
ноч з 12 на 13 сакавіка, а перад вечарам 14 сакавіка Самулінскі гуляў па
бульвару

з

начальнікам

чыгуначнай

станцыі

Лявонам

бухгалтарам будаўнічай камісіі Эразмам Заблоцкім.

Кульчыцкім

і

Удзельнік выправы

Аўгусцін Шэршановіч (Шэршаневіч) перад тым, як ісці на станцыю, з васьмі
гадзін вечара да дзевяці быў у знаёмага доктара Ц.Цэханоўскага, у якога
потым начаваў.
Хочацца звярнуць увагу яшчэ на аднаго ўдзельніка падзей – Вільгельма
Грабоўскага.

Ён

працаваў

пісьмаводам

у

наглядальніка

мінеральных вод і быў прыкамандзіраваны
Арыштаваны ён быў на кватэры нам

Друзкеніцкіх

ў яго камітэт у Гродне.

вядомага Зуброўскага. Грабоўскі мог

быць сувязным ад атрада Людвіка Нарбута, да якога і была зроблена спроба
выправы з Гродна. Уладзіслаў Карбоўскі, аўтар кнігі «Людвік Нарбут», піша,
што

ў

Парэччы

чакаў

гродзенскую

групу

брат

камандзіра

Баляслаў.

Гродзенская ўлада баялася, што адтуль яны зробяць напад на горад (пра гэта
сведчыў адзін

з

арыштаваных).

Жандарскаму паручніку Геру

ўдалося

ўстанавіць, што ў Парэччы пад выглядам імянін наглядальніка чыгункі
Юліяна Краскоўскага напярэдадні 14 сакавіка адбылася агульная нарада, на
якой гаспадар першым падтрымаў Л.Кульчыцкага.
А цяпер падрабязна пра тое, як разгортваліся падзеі 14 сакавіка, калі
гродзенскія паўстанцы на чале з начальнікам чыгуначнай станцыі Гродна
Лявонам Францавічам Кульчыцкім паспрабавалі выехаць з горада на цягніку.
Было тры месцы збору: на чыгуначнай станцыі каля вагонаў, у Брыгіцкага
маста, у арцельным доме вёскі Капліца. Асноўныя падзеі, відаць, разгарнуліся
на станцыі. З васьмі гадзін тут у павеце пачалі збірацца ўдзельнікі выправы.
Ім раздалі зброю (ружжа, пісталеты, кінжалы, сякеры, косы) і павялі да
крытых таварных вагонаў і платформаў. У гэты час Кульчыцкі быў у
камандзіра 6-ай роты Калужскага палка штабс-капітана Макарава і, калі той
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аддаў загад аб вывадзе вонкавых вартавых, дык сказаў яму, што яшчэ рана і
можна зрабіць гэта пазней, перад прыходам экстраннага цягніка з Сафійскім
батальёнам. Сам хутка выйшаў да вагонаў і з іншымі ўдзельнікамі накіраваўся
да лакаматыва, які стаяў у гатоўнасці, як дзяжурная машына.

Мал. 12. Н. Орда. Гродна. Чыгуначны вакзал, агульны выгляд 1867 года
Каля 10 гадзін вечара патруль, пасланы з Гродзенскай станцыі ў
напрамку чыгуначнага маста, паведаміў Макарава пра

тое, што каля

лакаматыва знаходзяцца невядомыя асобы, якія на пытанне «Хто яны?»
адказалі, што яны рабочыя і рыхтуюцца ехаць за дровамі. Незвычайныя ў
начны час перасоўванні машын і вагонаў, данясенні патруля выклікалі
падазронасць Макарава, і ён вырашыў, пакінуўшы з прапаршчыку Пушко
варту для аховы тэлеграфа і будынка станцыі, праверыць, што робіцца каля
лакаматыва.
Трохі раней пададзены цягніком свісток прыцягнуў увагу машыніста
Вінтара, які знаходзіўся ўн утры станцыі. Ён каля лакаматыва быў акружаны
трыма невядомымі, два з якіх былі ўзброены кінжаламі, а адзін – пісталетам.
Апошні быў прыстаўлены да лба Вінтара, ад якога пад пагрозаю смерці
патрабавалі везці туды, куды будзе загадана.

Не маючы магчымасці

супрацьстаяць, машыніст вы канаў загад, але паспеў крыкнуць свайму
памочніку Якімовічу: «Вагон!». Той добра зразумеў, што ад яго патрабавалі, і
пад покрывам змроку адчапіў лакаматыў ад
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вагонаў. Калі гэта было

зроблена, Вінтар даў ход аднаму лакаматыву (па іншай версіі, гэта зрабіў
Кульчыцкі), а сам паспеў выскачыць з яго.
Перад самым рухам машыны да вагонаў падышоў качагар, які ўбачыў,
што ў іх знаходзяцца нейкія людзі, а іншыя рыхтуюцца таксама сесці ў
вагоны. Ён пайшоў данесці пра гэтае ротнаму камандзіру Макараву. Але той,
відаць, ужо выбег з каравулам з будынка станцыі да вагонаў, пачаў крычаць:
«Хто тут, што за

людзі?», але ў адказ пачуліся стрэлы, і ён быў паранены ў

левае плячо. Затым паўстанцы зрабілі залп з усёй зброі і пачалі адыходзіць.
Расійскія салдаты адказалі стрэламі, і два паўстанцы былі паранены: чыноўнік
канцылярыі дваранскай апекі Казімір Самулінскі і

чыноўнік канцылярыі

дваранскага дэп утацкага сходу Казімір Талочка (у дакументах следства часта
блыталі гэтых двух людзей). Два паўстанца былі затрыманы адразу на месцы
здарэння: шляхціц Юзэф Гамулецкі і салдацкі сын Вікенці Жукоўскі.
Сабраныя на станцыі пачалі разбягацца. Цёмная ноч перашкаджала
праследаваць іх, але і паўстанцы

не маглі дабрацца да дому і хаваліся ў

агародах, ровах, блізкіх дварах, на кватэрах знаёмых, якія жылі недалёка ад
станцыі. Увесь горад

быў акружаны расійскімі войскамі, па вуліцах да

світання ездзілі раз’езды з двух кавалерыйскіх эскадронаў. На платфо рмах
былі знойдзены 16 ружжаў і пісталетаў, косы, шаблі, 1 пуд 30 фун таў пораху,
свінец і вопратка. Пазней Гродзенская следчая камісія складзе «Вопіс зброі і
рэчаў, адаб раных ад мяцежнікаў у горадзе Гродне з 2 на 3-е сакавіка 1863
года і перададзеных: зброя – у гродзенскі батальён, а рэчы – у Калужскі
пяхотны полк». У гэтым спісе я налічыў 35 адзінак зброі (6 аднаствольных
ружжаў, 5 аднаствольных ствалоў, 3 пісталеты, 2 штыкі, 2 шаблі, 2 касы на
шасце, 7 сякер і іншае), 51 адзінку рэчаў (сярод іх адзначым 15 геаграфічных
картаў, 5 картаў лясо ў Гродзенскай губерні, «кашолка з медыкаментамі,
вагамі, лыжачкаю і пакетамі для парашкоў, з якіх на адным напісана па
польску «Apteka Adamowicza», якая прымацавана да кашолкі»). У спісе была
пазначана розная вопратка: шубы, шынэлі, буркі, цёплыя і звычайныя паліто,
а таксама 6 скруткаў паперы. Як бачым, гродзенскія паўстанцы сур’ёзна
рыхтаваліся да партызанскіх дзеянняў.
Але дабрацца да партызан удалося нямногім.

Як было сказана вышэй,

вагоны былі адчэплены ад лакаматыва, і кіраўнік выправы Кульчыцкі
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застаўся без сваіх паўстанцаў. Разам з ім было 7 ці 8 чалавек. Яму ўдалося
завалодаць грашыма з касы станцыі. На 20 вярсце ад Гродна Кульчыцкі і яго
таварышы пакінулі лакаматыў у цэласці. Па словах гісторыка Ю.Ядкоўскага,
Кульчыцкі дайшоў да партызанскага атрада (невядома, ці Л.Нарбута), у адным
з баёў быў паранены і трапіў у палон. Архіўныя матэрыялы Мураўёўскага
музея гавораць пра смерць Кульчыцкага ад ран.
У снежні 1863 г. быў пасаджаны ў Гродзенскі турэмны замак (былы
езуіцкі

кляштар)

Актавіян

Лапінскі.

Шаснаццацігадовы

былы

вучань

Гродзенскай гімназіі таксама ўдзельнічаў у сакавіцкай выправе, але тады быў
вызвалены з-пад арышту. Напрыканцы красавіка, як ён паказаў на следстве,
прачытаў у адной з

газет («Сын Отечества» або «Виленский вестник») аб

існаванні паўстанцкага атрада ў Аўгустоўскай губерні Каралеўства Польскага.
Праз

Нёман

дабраўся,

дзякуючы

сустрэчы

са

знаёмым,

да

атрада

Андрушковіча, пасля бою пад Кадышом тры месяцы партызаніў у атрадзе
Ваўра (Канстанціна Раматоўскага). Пачуўшы пра амністыю для тых, хто
добраахвотна

пакіне паўстанцкія атрады, Лапінскі пайшоў да ваеннага

начальніка Сапоцкіна, які адправіў яго ў Гродна. Следчая камісія прызнала
Лапінскага «положительно вредным для края» і вырашыла выслаць з месца
жыхарства.
Хто яшчэ з гродзенскіх паўстанцаў дабраўся да партызанскіх атрадаў,
пакуль невядома, але далейшыя архіўныя пошукі, спадзяюся, дадуць нам
новыя матэрыялы. Усіх жа ўдзельнікаў няўдалай выправы з Гродзенскай
станцыі налічваецца прыкладна 100 чалавек. Мне ўдалося па

розных

крыніцах знайсці прозвішчы 71 чалавека, якіх прыцягнулі да следства па
справе 14 сакавіка. Сярод іх 25 гімназістаў з Гродзенскай губернскай (былой
дамініканскай) гімназіі; 13 чыноўнікаў - з губернскага праўлення (2 чалавекі),
канцылярыі гродзенскага губернатара (1 чал.), палаты дзяржаўных маёмасцяў
(3 чал.), грамадзянскай і крымінальнай судовых палат, прыказа грамадскай
апекі, канцылярый дваранскага дэпутацкага сходу і дваранскай апекі,
казённай палаты і камітэта друз кеніцкіх мінеральных вод (ва ўсіх пералічаных
па 1 чалавеку);

9 рабочых і служачых чыгункі; 1 аптэкар і 6 аптэкарскіх

вучняў з аптэк Кандратовіча, Несцяровіча і Адамовіча; 4 служачыя друкарні
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гродзенскага губернскага праўлення; студэнт Пецярбургскага універсітэта
Г.Даланскі; 12 іншых.
Загадам
расследавання

гродзенскага

губернатара

генерал-маёра

І.У.Галера

для

падзеі 14 сакавіка пры Гродзенскім батальёне ўнутранай

аховы была створана 16 сакавіка ваенна-следчая камісія. 12 мая яна
рапартавала губернатару аб завяршэнні следства. 9 чалавек былі вызвалены
ад

суда

пад

нагляд

гродзенскай

паліцыі:

Ю.Пушкарэвіч,

Ст.Шантыр,

Ст.Развадоўскі, Ян Эйслер, У.Пачобут, Любамір і Лявон Ястржэмбскія, Ст.
Куроўскі, Ян Ажэ. Астатнія арыштаваныя былі падзелены на 4 катэгорыі. Да
другой аднесены К.Самулінскі і К.Талочка – абодва былі пазбаўлены праў
стану і прыгавораны да 3 гадоў катаржных прац. Да трэцяй катэгорыі
аднесены Г.Зуброўскі і Г.Далянскі - пазбаўлены праў стану і сасланы

на

жыхарства ў аддаленыя губерні: першы – у Пермскую, другі – у Табольскую.
16 чалавек, большасць з іх гімназісты, былі прыгавораны да службы
радавымі ў Сібірскіх вайсковых частках: Ст.Ражбіцкі, А.Кашуба, Ю.Кашуба,
Ю.Кудзінскі,

Я.Гартунг,

Ю.Гамулецкі,

Ян

Жук,

А.Ржансніцкі,

К.Ізбіцкі,

Ст.Крэйбіх, А.Шэршэневіч, А.Пржыбылка, Е.Краскоўскі (усе пералічаныя не
пазбаўляліся праў стану); А.Сямашка, А.Багатырэвіч, А.Букраба (гэтыя 3
чалавекі захавалі правы стану). Маёмасць усіх названых вышэй падсудных
канфіскоўвалася ў казну, а калі маёмасці ў іх не было, дык сяквестр
накладваўся на маёмасць бацькоў, з якой тая частка, якая

павінна была

адысці да іх па спадчыне, канфіскоўвалася ў казну.
Падзеі 14 сакавіка занепакоілі дырэкцыю Гродзенскай гімназіі. Па
просьбе дырэктара Шэвелева ў дзень святога Казіміра ў калідорах гімназіі
неслі службу 10 падафіцэраў на чале з афіцэрам. У палове красавіка з гімназіі
адлічылі без права паступлення ў іншыя вучэбныя ўстановы 119 чалавек. 11
чэрвеня М.М.Мураўёў загадаў дазваляць гімназістам канікулы толькі пад
абавязацельствы бацькоў. Восенню забаранілі ўжываць польскую мову ў
гімназіі, нават маліцца прымушалі па-руску. У кастрычніку 1863 г. звольнілі з
працы інспектара Ст.Наркевіча, а праз паўгода – апошніх прафесараўпалякаў: Гедройца (выкладчыка матэматыкі), Белаўскага (лацінскай мовы),
Ю.Карэйву, Гінтаўта, В.Вайновіча і Мройскага.
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Вось так журботна скончылася справа 14 сакавіка. Калі Вы праходзіце
каля будынка новага вакзала, звярніце ўвагу на мемарыяльную шыльду,
прысвечаную падзее 1863 г., і пакланіцеся нашым мужным

продкам, якія

пакінулі нам у спадчыну ідэю незалежнасці:
Ажэ Ян Эльяшэвіч, вучан ь Гродзенскай гімназіі.
Антушэвіч Юзаф Адамавіч, вучань 5 класа Гродзенскай гімназіі.
Арцішэвіч Вікенці, аптэкарскі вучань.
Арцымовіч Вінцэнт Тамашэвіч, адстаўны вайсковец.
Багатырэвіч Антоні Францішкавіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Бараноўскі Міхаіл Юзафавіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Баршчыцкі Уладзімір Уладзіслававіч, аптэкарскі вучань.
Баяроўскі Юліян, калежскі сакратар грамадзянскай палаты.
Бергель Марцін Янавіч, шляхціц.
Блашынскі

Станіслаў

Кантаравіч,

друкар

друкарні

губернскага

праўлення.
Букраба Аляксандр Валер’евіч, вучань 7 класа Гродзенскай гімназіі.
Быстры Юзаф Ксавер’евіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Валінскі Генрык, вучань Гродзенскай гімназіі.
Верашчынскі Антоні.
Высоцкі

Юзаф

Міхайлавіч,

служачы

канцылярыі

гродзенскага

губернатара.
Высоцкі Міхаіл, канцылярскі служачы палаты дзяржаўных маёмасцяў.
Галконд Антоні Янавіч, чыноўнік палаты дзяржаўных маёмасцяў.
Гартунг Януары Андрэевіч, вучань 5 класа Гродзенскай гімназіі.
Гамулецкі Юзаф Віктаравіч, былы вучань Гродзенскай гімназіі.
Грабавецкі Вільгельм, служачы ўпраўлення Друзкеніцкіх вод.
Далянскі

Генрык

Мацэевіч,

студэнт

Пецярбургскага

універсітэта,

кандыдат па юрыдычнаму факультэту.
Дзмітрыеў Андрэй, аптэкарскі вучань.
Жмайловіч Ян, шляхціц Кобрынскага павета.
Жук Ян Юзафавіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Жукоўскі Ві кенці, салдацкі сын.
Зуброўскі Гіпаліт Аляксандравіч, памешчык Гродзенскага павета.
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Ізбіцкі Баляслаў Якубавіч, служачы губернскага праўлення.
Ізбіцкі Клеменс Якубавіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Карчэўскі Ян Ксавер’евіч, вучань 4 класа Гродзенскай гімназіі.
Карны Канстанты Мацэевіч, вучань 7 класа Гродзенскай гімназіі.
Кашуба Адольф Юльянавіч, вучань 5 класа Гро дзенскай гімназіі.
Кашуба Юзаф Юльянавіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Казімерскі Ян Мацэевіч, бухгалтар палаты дзяржаўных маёмасцяў.
Краскоўскі Юліян Адольфавіч, шляхціц, наглядальнік на чыгунцы.
Краскоўскі Ежы Адольфавіч, шляхціц, служачы на чыгуначным вакзале.
Крэйбіх Станіслаў Казіміравіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Крэвел Казімір Янавіч, селянін.
Кудзінскі Юзаф Янавіч, вучань 6 класа Гродзенскай гімназіі.
Кульчыцкі Леон Францавіч, наглядальнік (па іншых дадзеных начальнік)
гродзенскай станцыі Пецярбургска-Варшаўскай чыгункі.
Куроўскі Станіслаў Адамавіч, аптэкарскі вучан ь аптэкі Дзічкоўскага.
Квяткоўскі Антоні Антоніевіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Лапінскі Актавіян Стэфанавіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Мазуркевіч Ігнаці Карлавіч, мешчанін.
Мілкевіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Навакоўскі

Станіслаў Максімільянавіч,

настаўнік польскай

мовы

ў

Гродзенскай гімназіі.
Немчыноўскі

(Немчыновіч)

Вечыслаў

(Венцэслаў),

вучань

7

класа

Гродзенскай гімназіі.
Пржыбылка

Адам

Ан дрэевіч,

шляхціц,

тэлеграфіст на

чыгуначнай

станцыі Гродна.
Пушкарэвіч Юліян Мікалаевіч, шавец.
Плаўскі Эміль (Емельян) Францішкавіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Пачобут Уладзіслаў Юзафавіч, памешчык Ваўкавыскага павета.
Рагоўскі, вучань Гродзенскай гімназіі.
Развадоўскі Станіслаў Юзафавіч, аптэкарскі вучань.
Ражбіцкі Станіслаў Нарбертавіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Ржонсніцкі Антон, былы вучань Свенцянскай гімназіі.
Ружко Тэадор Фрыдрыхавіч, вартаўнік чыгуначнай ст. Гродна.
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Самулінскі Казімір Ігнацьевіч, служачы дваранскай апекі.
Сямашка Антоні Стэфанавіч (Сцяпанавіч), прыватны настаўнік.
Сямашка Юзаф.
Талочка Казімір Тамашэвіч, служачы канцылярыі дваранскага сходу.
Філістовіч Ян, рабочы чыгункі.
Хамічэўскі Сільверст Вікенцьевіч, канцылярскі служачы губернскага
праўлення.
Чачот Эдвард Ксавер’евіч, служачы казённай палаты.
Чачот Людвіг Ксавер’евіч, служачы крымінальнай палаты.
Шантыр Станіслаў, шляхціц Гродзенскага павета.
Шмідт Адольф, гродзенскі аптэкар, арандатар аптэкі Адамовіча.
Шмігіра, вучань Гродзенскай гімназіі.
Шыдлоўскі Адольф Андрэевіч, служачы губернскага праўлення.
Шэршэневіч Аўгусцін Янавіч, вучань Гродзенскай гімназіі.
Эйсляр Юзаф, аптэкарскі вучань.
Янкоўскі Караль Станіслававіч, друкар друкарні губернскага праўлення.
Ястржэмскі Любамір Юзафавіч, шляхціц, служачы чыгункі.
Ястржэмскі Леон Юзафавіч, шляхціц, служачы чыгункі.
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Гродзенскія пагарэльцы 1885 года
і Эліза Ажэшка
Дваццаць дзевятага мая (па новаму стылю 10 чэрвеня) 1885 г. у Гродне
адбыўся моцны пажар. Каля 9 гадзін раніцы загарэўся драўляны дом
мешчаніна Кейхмана Бішковіча па Малай Траецкай вуліцы, у мясцовасці
званай Школьны двор, густа забудаванай драўлянымі дамамі, крытымі цёсам.
Моцны вецер і сухое надвор, е дазволілі агню хутка перакінуцца на суседнія
будынкі і распаўсюдзіцца на ўсе цэнтральныя і лепшыя часткі горада. «З гэтай
хвіліны,– піша відавочца,– пачаўся сапраўдны ад: дом за домам, квартал за
кварталам ахопліваліся агнём і нішчыліся ў ім, падобна картачным домікам,
нягледзячы на тое, што менавіта гэтыя вуліцы ў пажарных адносінах
здаваліся найбольш трывалымі, бо яны
складаліся амаль з суцэльнай лініі вялікіх
каменных дамоў, зрэдку перарываемай
невялікімі цяністымі садамі».
Пажар бушаваў да чацвёртай гадзіны
ночы. Згарэлі нашчэнт вуліцы Купецкая,
Паліцэйская,
Пясочная,

Гарохавая,
Дваранская,

Дамініканская,

Палявая,

Валадарская,

Брыгіцкая,
Жандарская,
Падвальная,
Калажанская,

Баніфратэрская, Сенная (дзе ў завулку
быў дом Разэнбаўма, у якім жыла Ажэшка)
і іншыя. Спалены былі ўсе гасцініцы,
некалькі яўрэйскіх малітвеных дамоў і
дзіцячы
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яўрэйскі

прытулак,

дэпо

земляробчых машын і майстэрня фабрыкі Лільполь і Раў з Варшавы, паперы
дэпутацкага дваранскага сходу і апекунскага ўпраўлення. Захаваліся будынкі
мясцовага

аддзялення

дзяржаўнага

банка

на

Гарохавай,

турма,

размеркаваная ў езуіцкім кляштары, Фарны касцёл (бо былі хутка замураваны
вокны і іншыя

адтуліны), мужчынская і галоўны корпус жаночай гімназіі,

Брыгіцкі касцёл, у якім згарэлі толькі драўляныя купалы вежаў і абгарэла
званіца.
Ад пажару пацярпела 2 392 сямействы з колькасцю душ 7 105 чалавек.
Памерла, відаць, усяго 3 чалавекі, бо, па справаздачы камітэта, выдадзена на
пахаванне 52 рублі 98 кап. Вільгельміне Бандзіні, Разаліі Вейс і Брадоўскай.
Было спалена 139 каменных і 380 драўляных дамоў, 34 каменныя і 331
драўляны халодных будынак – усяго, такім чынам, 884 пабудовы. Маёмасныя
страты ўсіх пагарэльцаў склалі: у рухомасці – 1 083 428 руб. 70 кап. і ў
нерухомасці – 1 857 130 руб. – усяго 2 940 558 руб. 70 кап.
Становішча гродзенцаў абцяжарвалася і тым, што на працягу яшчэ
некалькіх тыдняў адбываліся невялікія пажары. «Гродненские губернские
ведомости» паведамлялі: «Так, праз тыдзень пасля 29 мая гарэлі яўрэйскія
халупы каля мяснога рынку, дня тры таму быў пажар на гарадскім беразе
Нёмана, каля завода Кунца, учора палала занёманскае прадмесце горада;
акрамя таго,

учора

ў горадзе

бачна было зарава адначасова
двух пажараў: ляснога па гэты
бок Нёмана, вярстах у 8-мі ад
горада, і нейкага маёнтка па той
бок ракі».
«Учора

быў

абгарэлы
гэты

Далей

аўтар

моцны

пісаў:
вецер:

наш горад уяўляў

час

пыльную,

афрыканскую

у

нагрэтую
пустыню.

Страшна жыць у спустошаным
горадзе: днём жыхары ацалелых
дамоў і кватэр не адыходзяць
далёка
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ад

дому,

баючыся

раптоўнага пажару, а ноччу, кладучыся спаць, не ведаюць, ці будуць яшчэ
спаць, а трымаюць усё напагатове. У многіх сямействах члены сям, і
арганізоўваюць начныя дзяжурствы. Нават малы шум і мітусня на вуліцы
прыцягваюць агульную ўвагу – ці не пажар?».
18 чэрвеня Ажэшка напісала адозву і паслала яе пецярбургскаму выдаўцу
часопіса "Край" ("Кraj") Эразму Пілцу. Надрукаваць яе зпрычыны цэнзурнай
забароны аказалася немагчымым. Працытуем пачатак адозвы: «Некалькі дзён
таму мой родны горад стаўся здабычаю полымя. Не была гэта такая вогненная
бяда, якая нярэдка наведвае людскія пасяленні і пасля нанясення пэўных
шкод хутка ў існаванні людзей і месцаў пройдзе. Была гэта адна з тых
катастрофаў, якая ў некалькі гадзін шматтысячную грамаду пазбавіла жылля і
хлеба, маёмасці і спакою, выкідваючы з уласцівых ім шляхоў жыцця,
адбіраючы ў іх нават надзею на лепшую будучыню».
Вогненная катастрофа закранула і Ажэшку. Рэчы з хаты дапамаглі
вынесці мурары на чале з Янам Чарняўскім, рыбакі, шаўцы, рамізнікі, але
потым складалі іх у чатырох месцах чатыры разы без коней і павозак –
уцякалі ад агню. Таму вузлы развязваліся, шкляныя і фарфоравыя рэчы біліся,
іншыя губляліся, псаваліся, кніжкі сыпаліся пад ногі натоўпу. З вялікай
бібліятэкі захавалася толькі

некалькі сот кніг. Загублены таксама два

рукапісы: закончаная напярэдадні навэла «Германія» («Germania») і напалову
напісаная аповесць «Ардэліон» («Ardelion»). Даследчык жыцця і творчасці
Ажэшкі Эдмунд Янкоўскі пісаў, што яна страціла 5 тысяч руб. за спалены дом,
які не быў застрахаваны; 575 руб., выплачаных за кватэру, якая згарэла; 100
руб. каштавала выратаванне рэчаў; 525 руб. было выдаткавана на набыццё
новай кватэры. Невялікія ашчаднасці, укладзеныя на гіпатэках у дамах,
зніклі, бо іх уладальнікі былі зруйнаваны.
Нягледзячы на тое, што амаль усё страціла сама, Ажэшка думала і
турбавалася не за сябе, а займалася «выключна лёсам сваіх саграмадзян».
Нейкі R.A.D. бачыў пісьменніцу і ў сваёй карэспандэнцыі, змешчанай у «Краі»,
выказаў здзіўленне: «Загублены, словам, уся маёмасць і чакаемы заробак, і
гэта тая жанчына, якой галаву сівізна ўжо пакрывае, думае толькі аб іншых і
неахвотна

гаворыць аб

сваіх

нястачах;

калі

яе

пытаюць,

спяшаецца

накіраваць размову на няшчасны лёс іншых». Свайму былому супрацоўніку па
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Віленскай кнікарні Вацлаву Макоўскаму Ажэшка пісала 21 кастрычніка
наступнае: «...Чалавек і да найгоршага прызвычаіцца можа, таму не так мяне
гэта хвалюе, асабліва ў адносінах да агульнай цярплівасці, як бы хвалявала
даўно і калі б сама адна цярпела».
Прозвішча Ажэшкі не было ў «Алфавітным імянным спісе», складзеным
Камітэтам з тых, каму ён аказваў дапамогу. У лісце да Пілца 26 чэрвеня яна
выказала падзяку невядомаму аўтару, які напісаў, што збірае грошы на яе
бібліятэку. «Складкі для сябе,– пісала пісьменніца,– у час, калі публічная
ахвярнасць так бязмерна патрэбна тысячам людзей, ні ў якім разе і акрамя
найгарачай падзякі для яе ініцыятараў, прыняць мне не выпадае». На
запрашэнне выдаўцы Мэйета пераехаць у Варшаву Ажэшка

адказвае:

«Выехаць адсюль магу менш, чым калі-небудзь. Усе, каго люблю, церпяць і я з
гэтага ваюючага з нядоляй палка дэзерціраваць не хачу». А далей працягвае:
«На вёску хутка не выеду, бо ёсць тут асобы, якія патрабуюць маёй
прысутнасці: пан Нагорскі, бедны, запрацаваны ў камітэце дапамогі, у
гарадскім упраўленні, згрызены сваімі і маімі стратамі; (...). Тут і дзе-небудзь
магу быць патрэбнай: тут рублём, там папільнаваць дзяцей, наогул хаця б
пацісканнем і сумесным плачам».
Для дапамогі пагарэльцам распараджэннем гродзенскага губернатара
А.М.Пацёмкіна ад

30 мая (11 чэрвеня) быў створаны часовы «Комитет,

учреждённый

сбора

для

пожертвований

и

вспомоществования

лицам,

пострадавшим от пожара 29 мая 1885 года в гор. Гродне». У склад яго ўвайшлі
36 чалавек, узначаліў іх віцэ-губернатар I.Ф.Iскрыцкі. Ажэшка ў сваіх лістах
называе гэты камітэт «камітэтам панаў (мужчын)», відаць, у адрозненне ад
«дамскага камітэта», створанага на чале з жонкай губернатара Аўгустай
Юльеўнай Пацёмкінай. Актыўным сябрам гэтага камітэта была Ажэшка
(Елисавета Венедиктовна Оржешко). Яна выконвала абавязкі віцэ-старшыні і
нават месяц (снежань 1885 - студзень 1886 г.) замяшчала Пацёмкіну, калі тая
выехала ў Маскву.
Аляксандр Свентахоўскі ў той час пісаў у «Праўдзе»: «Ніхто не радзіць,
ніхто не думае аб бедных пагарэльцах Гродна, акрамя адной вялікага сэрца
жанчыны Элізы Ажэшкі. Колькі яна моцы, нястомных намаганняў і слёз
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выліла на раны свайго любімага горада! Так, слёз! Плакала раней над ягоным
няшчасцем, а цяпер плача над неспраўджанай надзеяй выратавання».
Працоўны дзень Ажэшкі быў вельмі напружаным. Зранку яна і Марыя
Сямашка раз, язджалі па сваім раёне Гродна – Падолу, ад касцёла і кляштара
Бернардынцаў да Нёмана, шукаючы па дамах, доміках і хатках пагарэльцаў,
выслухоўвалі іх просьбы і скаргі, запісвалі іх патрэбы. Варшаўскім выдаўцам
Роберту Вольфу і Густаву Гебэтнеру Ажэшка пісала 14 кастрычніка 1885 г.: «Я
ў сваёй частцы горада маю сваіх бедных да 200 сямей, а і ў іншыя раёны
часта прыходзіцца заглядаць, бо ў гэтым Гродне ўсе знаёмыя, часта блізка і
здаўна». I гэтыя

паходы

ажыццяўляліся, нягледзячы на тое, што ў

пісьменніцы былі хворыя ногі. Усе сабраныя звесткі заносіліся ў рэестры, якія
прадстаўлялі ў «мужчынскі» камітэт, каб атрымаць грошы, а ў «дамскі» – на
выдачу бялізны, вопраткі, чаю, лякарства і ўрача. Кожны трэці дзень
адбывалася сесія «дамскага» камітэта на некалькі гадзін, ішоў

падзел

неабходных рэчаў і харчу, якія потым кожны сам развозіў па свайму раёну.
Размовы з людзьмі адбываліся таксама ў доме Ажэшкі. 19 чэрвеня 1885 г.
яна скардзілася Пілцу: «Са ста гаруючымі штодзённа трэба пагаварыць, а
гэтыя

розныя

забароны,

затрымкі,

фармалізмы штодзённа таксама яшчэ
адзін шып у сэрца забіваюць». У дом
Нагорскага,

дзе

жыла

спачатку

Ажэшка, кожн ую хвіліну хто-небудзь
заходзіў, каб ёй паскардзіцца, нешта
папрасіць, расказаць пра бяду сваю ці
суседа. Часам Ажэшка выходзіла на
ганак дому і выслухоўвала скаргі і
просьбы,

запісвала

адрасы,

заспакойвала.
Ажэшка вяла вялікую перапіску.
Пілцу яна пісала: «Аднак не магу знесці
ў гэты час сядзення са складзенымі
рукамі і таму пішу-пішу, што толькі і
да каго толькі магу, малю, заклінаю».
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а пасля

Янкоўскі падлічыў, што ў гэты перыяд Ажэшка атрымала 500 лістоў з розных
куткоў

Расійскай

імперыі:

Бесарабскай,

Уфімскай,

Аранбургскай,

Кацярынаслаўскай, Херсонскай, Саратаўскай і іншых губерняў, Закаўказскага
краю, Заходняй Сібіры, Якуцкай акругі. Ажэшка пісала да дзеячоў культуры,
заклікала іх да дапамогі пагарэльцам. Напрыклад, у лісце да Мэйета ад 16
чэрвеня

прасіла

перадаць

разам

ліст

спеваку

Мержвінскаму,

у

якім

ўгаворвала таго выступіць у Варшаве для гродзенцаў, а даход ад канцэрту
выслаць на яе адрас.
Ажэшка скардзілася Пілцу на тое, што ў Варшаве нічога аб Гродне пісаць
не

дазваляюць, а ёй ужо пішуць лісты, у якіх абвінавачваюць у маўчанні.

«Ведаю добра аб гэтым сваім абавязку,–піша яна далей,– але чаго urbi et orbi,
аб, яўляць не магу, дык да таго ж, тры мае лісты, якія я да «Kuriera
Codziennego» («Штодзённага кур’ера». – В.Ш.) і «Klosow» («Каласы». – В.Ш.)
напісала, засталіся ў цэнзуры». Яна мела на ўвазе адну з шматлікіх адозваў,
якія пасылала ў перыядычны друк Варшавы, Пецярбурга і іншых гарадоў.
Вось і Мэйета прасіла: «Зрабі ўсё магчымае, каб гэтая адозва аказалася ў якімнебудзь перыядычным выданні, бо сцягнула б на сябе ганьбу, калі не зрабіла б
нічога ў гэтыя хвіліны для майго роднага горада, а пры гэтым агульным
здранцвенні
нешта

ў

гэтай

добрае

страшнай

ўчыніць».

нядолі
Ажэшка

прыдумала, як раздрукаваць сваю новую
адозву і распаўсюдзіць яе. У лісце да
Мэйета ад 28.06.1885 года яна пасылае
разам

з

адозваю

бланкаў і просіць

20
на

падпісаных

ёю

іх надрукаваць

адозву і перадаць таму, каму палічыць
патрэбным. «Каб такім чынам,– пісала
Ажэшка,– пранікнуць у фінансавы свет!
Каб, наколькі магчыма, гэтую ізаліруючую
палітыку падкапаць!»
Вось што пісала пісьменніца ў адозве,
якую не змог надрукаваць у Пецярбурзе
Пілц: «Пагроза і небяспека акружаюць нас
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паўсюды; калі шырокі свет не прыйдзе нам з дапамогаю, горад з руін сваіх не
ўстане, жыхары яго пераўтворацца ў адну з гэтых груп жабрацкіх, якіх
існаванне становіцца цяжарам як для іх саміх, так і для грамадства.
Упадак аднаго з большых нашых гарадоў не будзе толькі ягоным упадкам,
але і публічнай стратаю; фізічная бяда і, зразумела, вынікаючыя з яе
маральныя ўпадкі не адзіным вострым і калечачым звонам адзавуцца не
толькі ў пачуццях, але і ў грамадскіх справах.
Таму

адважваюся да людзей і суайчыннікаў скласці вялізную скаргу і

гарачую просьбу майго роднага горада: прыхоцце да нас няшчасных з
эфектыўнай і хуткай дапамогаю!»
Познімі вечарамі і ноччу пісала Ажэшка свае «Успаміны. З пажару». У
лісце да Пілца яна пыталася: «Калі ласка, паведаміце мне, ці жадаеце сабе
далейшых маіх Успамінаў, якіх некалькі ўжо маю ў маёй галаве і якім і хачу
адзначыць пахаванне гэтага горада, у сценах якога прайшла значная частка
дзяцінства і сталага веку. Гавару: пахаванне, бо мала верагодна, каб яно
паўстала з руінаў». Пілц жадаў, каб «Успамінаў» было сем. Таленавітым пяром
Ажэшка апісала «разбураныя гнёзды» Яна Чарняўскага, Кантлера, «уладальніка
белых нарцысаў», «думнага шаўца» Фларэнція, сяброўкі дзяцінства Меланні.
Усе гэтыя і іншыя гродзенцы марылі аб «ладным, ціхім, вясёлым» доме-гняздзе,
а страшная катастрофа «перакрэсліла і змяніла карэнным вобразам жыццё,
выкінула са звыклай каляіны на абочыну».
Яшчэ і сёння нельга без замірання сэрца чытаць гэтыя «відарысы з
пылаючага Гродна». Немагчыма заставацца абыякавым. Афіцыялісты фабрыкі
цукру з Дзюнкова ладзілі латарэю і пісалі Ажэшцы, што «добрым пажаданням
нашым прыйшлі на дапамогу Успаміны пані, таму і вынік нашых намаганняў
амаль падвойны, бо калі перавесці на грошы ўсе дары, дык збярэцца рублёў
дзвесце». Рудольф Трушкоўскі з Нова-Украінска Адэскай губерні прызнаваўся:
«Успаміны Пані, апублікаваныя ў «Kraju», кошту для нас не маюць, гэта –
бурштыны пачуццяў і памкненняў». З Варшавы тэкст ліста быў кароткі: «Сто
рублёў у скарбонку няшчасных г.Гродна за «Успаміны». З Iгумена Мінскай
губерні паведамлялі: «Карткі з жыцця, друкаваныя ў «Kraju», пабуджаюць да
ахвяры. Таму разам з мужам высылаем 100 рублёў».
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У афіцыйнай справаздачы Камітэта дапамогі напісана, што Ажэшка
здала па падпісцы сабраных 13 436 руб. 16 кап. Максіміліян Абрэнбскі
падлічыў, што на імя пісьменніцы прыйшло 19 507 руб. з перыядычнага
друку, розных устаноў, сабраных прыватна і рознымі асобамі, дасланых Яну
Чарняўскаму і іншым асобам. На выказаную кімсьці прапанову раздаваць
гэтыя грошы толькі католікам абураная Ажэшка сказала: «...здаецца мне гэта і
не зусім слушным, нават шкодным. Неслушным, бо яўрэі, як гродзенскія, так і
іншыя, прымаюць у складках значны ўдзел, а з сум, якія ўносяць, роўна
католікі, як і яны карыстаюцца і карыстацца будуць; шкодным, бо дало б
гэтае падставу да няроўнасці і пратэкцыі, якіх да гэтага часу ў абодвух
камітэтах няма».
Акрамя грошаў, Ажэшка дапамагала людзям прадуктамі харчавання і
рэчамі. Праз яе пасрэдніцтва, па дадзеных справаздачы камітэта, паступіла
88 мяхоў хлеба, 17 – мукі, 2 – крупы, 1 – сала, 3 фунты чаю, скрыня і 66 штук
вопраткі

і

бялізны, з Ковенскага камітэта – 84 пуды вопраткі і бялізны,

прысылалі матэрыял (сітец, бавоўну, холст). Асабіста ад сябе Ажэшка дала
216 штук бялізны і 5 пар чаравікаў. Купец Вартман з Варшавы прыслаў праз
яе 40 пудоў цукру, адтуль жа Майзнер – 3 цюкі вопраткі, 1 скрыню чаю, па
аднаму меху мукі і сахарнага пяску.
Вельмі турбавалася Ажэшка аб гімназістах – з надыходам халадоў ім будзе
патрэбна вопратка. У лістах да Пілца ад 13 і 16 верасня яна прасіла, каб ён
у лісце да камітэта напісаў, што грошы дасылае дамскаму камітэту на
патрэбы гімназістаў: на набыццё 150 ложкаў, кніг, вопраткі. «Гэтыя дзеці,
за якіх заплаціць трэба,– пісала Ажэшка,– цяпер – мой жах».
Асабліва

цёплыя

адносіны

выказвала

Ажэшка

да

муляра

Яна

Чарняўскага. Яна турбавалася аб ім, бо ён не лічыўся пагарэльцам, які
пацярпеў непасрэдна ад пажару. У час яго Ян праявіў сябе вельмі мужна п ры
выратаванні ад агню брыгідскага кляштара. Пры гэтым упаўшая бэлька
пашкодзіла яму грудную клетку. Ажэшка прысвяціла Чарняўскаму другі
нарыс сваіх «Успамінаў», а пазней аб, явіла збор складак для ягонай сям, і. У
лісце да Пілца ад 22 ліпеня яна пісала,

што атрымала для Чарняўскага 150

рублёў, што запяспечыць яго сям, ю на даволі доўгі час ад бяды.
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Фельетаніст Віктар Гамуліцкі, які бачыў Ажэшку пасля пажару, пісаў пра
яе: «Смела можна сказаць, што Ажэшка была душою ўсёй выратавальнай
акцыі, якая разгарнулася для няшчаснага Гродна ў цэлай п равінцыі і ў краі.
Паблізу ўрадавага камітэта (які таксама залічваў яе да дзейных сяброў) яна
найбольш

для

пагарэльцаў

зрабіла

як

ініцыятар,

пасрэднік,

сястра

міласэрнасці і лекарка душ, голад якіх і галізна цяжэй бывае, чым ад голаду і
галізны цела. Дапамагала, суцяшала і з упадку падымала, не пытаючы нікога
аб веравызнанні, народнасці і сацыяльным стане. А выконвала справу
міласэрнасці так

ціха,

што амаль ніколі па-за гарадскія рагаткіі (межы)

звесткі аб ёй не вышлі...».
Але гродзенцы

не забыліся пра Ажэшку.

На пахаванне ў 1910 г.

сабраліся прыблізна 15 тысяч чалавек. Мы, сучасныя жыхары Гродна,
памятаем пра яе таксама – сцежка да могілак не зарастае, і кветкі свежыя
ляжаць заўсёды.
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Гродзенскія гісторыкі: настаўнік і вучань
У гэтым аповядзе я хачу расказаць пра двух гродзенскіх гісторыкаў
канца XIX-першай паловы XX стагоддзя. Іх аб’ядноўвае тое, што яны
нарадзіліся на Гродзеншчыне, амаль усё жыццё прысвяцілі даследаванню яе
гісторыі, жылі і дзейнічалі ў Гродне. А яшчэ іх аб’ядноўвае тое, што адзін з іх,
Яўстахі Філарэтавіч Арлоўскі, быў настаўнікам другога, Юзэфа Юзэфавіча
Ядкоўскага.
Настаўнік: Яўстахі Філарэтавіч Арлоўскі
«Чалавек»,
«чалавек

«настаўнік-чалавек»,

навукі»

–

так

называюць

сучаснікі Я.Ф.Арлоўскага – выкладчыка
гісторыі

і

геаграфіі

Гродзенскай

мужчынскай гімназіі, вучонага, аўтара
больш

за

дваццаць

гістарычна-

краязнаўчых прац. Ён нарадзіўся 14
красавіка

1863

г.

у

в.Славенск

Ашмянскага павета Віленскай губерні.
Бацька Філарэт Іванавіч быў святаром,
які

скончыў

Літоўскую

духоўную

семінарыю і стаў з чэрвеня 1871 г.
законанастаўнікам у Славенскім народным вучылішчы. Маёнтка ў Арлоўскіх
не было. Яўстахі

быў у сям’і чацвёртым дзіцём. Па словах сястры, ён з

дзяцінства вызначаўся дабратой, чуласцю і выключнай прыстойнасцю.
Як сын святара Яўстахі вучыўся спачатку ў Віленскім духоўным
вучылішчы, затым скончыў чатыры агульнаадукацыйныя класы Літоўскай
духоўнай семінарыі. У 1881 г. як стыпендыят Віленскай навучальнай акругі
паступіў на гістарычнае аддзяленне Імператарскага гістарычна-філалагічнага
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інстытута ў Пецярбурзе, якое і скончыў са званнем «настаўнік гімназіі» ў 1885
г.

Адзінаццатага

чэрвеня гэтага

ж года

Арлоўскі

загадам

МНА быў

размеркаваны ў Гродзенскую класічную (мужчынскую) гімназію (з 1912 г. імя
А.П.Тармасава) па кафедры грэчаскай мовы і гісторыі. Справаздача за 18851986 вучэбны год мае наступны запіс: «З 1 жніўня 1885 г. прызначаны
настаўнікам

грэчаскай

мовы

закончыўшы

курс

у

С.-Пецярбургскім

гістарычна-філалагічным інстытуце Яўстахі Філарэтавіч Арлоўскі». У першы
год сваёй працы ён выкладаў у 5 класе грэчаскую мову, у 7 кл. – логіку, у 11
кл. – лацінскую мову, быў класным настаўнікам у 5 кл. У 1891 г. Яўстахі
Філарэтавіч выкладаў і старажытныя мовы, у 1894 г. займаўся выключна
гісторыяй і геаграфіяй.
У

Гродне

Арлоўскі

пражываў

па

розных

адрасах.

З

дапамогай

«Памятных книжек» удалося вызначыць наступныя месцы яго жыхарства:
Акцызная плошча, дом Круповіча (? – 1890), вул.Палявая, дом Вейсбрэма
(1891), вул. Саборная, дом Фіна (1892–1897), вул. Раздзельная, дом Шчэрбы
(1898–1901–1902), вул. Гараднічанская, дом М.Орман (1902), вул.Іванаўская,
дом Гордана (1903–1913). Цяпер гэта адпаведна частка пл.Тызенгаўза і
Леніна, вуліцы Савецкая, Энгельса і Гараднічанская (Тэльмана).
У класічнай гімназіі Яўстахі Філарэтавіч праслужыў амаль дваццаць
восем з паловай гадоў. Працаваў таксама настаўнікам геаграфіі ў жаночай
гімназіі (1896–1904), выкладчыкам рускай і ўсеагульнай гісторыі ў прыватнай
жаночай сямікласнай яўрэйскай гімназіі Л.С.Вальдман (1909–1912).
час

паступова

калежскага

п райшоў

асэсара

усе

ступені

(12.03.1890),

кар’еры

надворнага

дзяржаўнага
саветніка

За гэты

чыноўніка:
(10.12.1890),

калежскага саветніка (5.07.1894), стацкага саветніка (27.02.1898). Заслужыў
званне «Заслужаны настаўнік».
Аб тым, якім педагогам быў Арлоўскі, гаварылі яго калегі і вучні на
пахаванні (канешне, трэба ўлічваць, што пра нябожчыка гавораць альбо
добра, альбо нічога). Дырэктар гімназіі сказаў: «... Гімназія стала для цябе
роднай, ты любіў сваіх вучняў, заўсёды добразычліва і з каханнем ставіўся да
іх, і яны плацілі табе ўзаемным каханнем і паважалі цябе...». Выкладчык
М.Б.Турбін падкрэсліў, што Арлоўскі быў «чалавекам, глыбока адданым сваёй
працы, вялікаму абавязку, для якога не шкадаваў ні свайго здароўя, ні
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жыцця...». У пацвярджэнне сказанага прывядзем адну лічбу з матэрыялаў да
справаздачы за 1908 г. У ведамасці аб пропусках урокаў настаўнікамі супраць
прозвішча Яўстахія Філарэтавіча пазначана: «прапусціў 3 з 693 урокаў, або
0,43%». Доктар К.Бялецкі, былы вучань Арлоўскага, адзначыў: «Прымаўка
«адзваніў, ды з калакольні далоў» ніякім чынам не адносілася да Яўстахія
Філарэтавіча. Да святых абавязкаў педагога Яўстахі Філарэтавіч адносіўся не
фармальна, а захопліваўся і сам, і нас захопліваў сваім прадметам».
З вучнем першых гадоў працы Арло ўскага пагадзіліся і гімназісты
У.Берастоўскі і У.Кузьміцкі. У сваіх прамовах на могілках яны гаварылі аб яго
ўменні перадаць свае невычарпальныя і ўсебаковыя веды выхоўваемым, аб
яго захопленасці, якая ўплывала на вучняў, аб яго сардэчнасці і простым
абыходжанні з імі, бацькоўскай турбоце. Заканчваючы сваю прамову,
У.Кузьміцкі напомніў пра Дыагена, які ішоў днём па вуліцы з запаленым
фанаром і на пытанне: «Каго ты шукаеш?» адказаў: «Чалавека». «Мы сёння,–
падвёў вынік прамоўца, – на жаль, губляем Настаўніка-чалавека».
Я.Ф.Арлоўскі

вельмі

старанна

рыхтаваўся

да

ўрокаў:

перачытваў

класічныя творы, манаграфіі, выкарыстоўваў краязнаўчы матэрыял і важныя
падзеі сучаснай гісторыі. Ён накіроўваў сваіх вучняў на дабро, шчыра
радаваўся іх поспехам і бедаваў аб няўдачах. Яго ўрокі «дыхалі гісторыяй».
«Усе мы прызвычаіліся, – выступаў у саборы законанастаўнік А.У.Штэпенка, –
з вуснаў тваіх слухаць цікавыя, поўныя глыбокага разумення аповяды аб
мінулых часах, расказы аб тым, што запісана на скрыжалях гісторыі рода
чалавечага. Ты ўваскрашаў у нашай памяці вобразы былога, рабіў іх як бы
зноў жывымі, прымушаў іх ізноў жыць і дзейнічаць перад нашымі вачыма...».
Арлоўскі не абмяжоўваўся толькі ўрокамі. Для яго не існавала правіла
«ад званка да званка». Так, у жніўні 1892 г. ён з вучнямі шостага класа
ажыццявіў экскурсію на Каложу, да руінаў Барыса-Глебскага храма, аб якім
пісаў яшчэ ў «Очерках истории города Гродны» ў 1889 г. Былі агледжаны
рэшткі замка Стэфана Бато рыя, Новы замак – аб усіх названых помніках
гісторыі вучні зрабілі цікавыя і падрабязныя рэфераты.
«Добры грамадскі

работнік»,

«душэўны прыяцель»,

«добры сем’янін»,

«прававерны хрысціянін» – гэтыя і іншыя словы гучалі ў прамовах выступоўцаў
на пахаванні Арлоўскага. На самай справе ён вельмі шмат займаўся грамадскімі
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справамі. Вось, відаць, няпоўны пералік ягоных абавязкаў: сябра праўлення
Гродзенскай гарадской публічнай бібліятэкі (1891–1913), агент таварыства
драматычных

пісьменнікаў,

ганаровы

сябра

Гродзенскага

Сафійскага

праваслаўнага брацтва, сябра Паўночна-заходняга аддзела імператарскага
рускага геаграфічнага таварыства, Гродзенскага археалагічнага камітэта (1913),
педагагічнага

таварыства,

Гродзенскага

павятовага

аддзялення Літоўскай

епархіяльнай вучэльнай рады (1892–1898), Гродзенскага статыстычнага камітэта
(1893–1913). У 1907 г. быў галосным, а ў 1911 г. – кандыдатам у галосныя
гарадской думы. Па меры магчымасці дапамагаў сваімі сродкамі таварыству
брацкай узаемадапамогі, сябрам якой з’яўляўся.
У мужчынскай гімназіі ён займаў пасаду бібліятэкара фундаментальнай
бібліятэкі і ўзначальваў аддзел «Навучальныя дапаможнікі па гісторыі і геаграфіі».
На той час гімназія мела дзве бібліятэкі: фундаментальную і вучнёўскую. Першай
вучні трох старэйшых класаў пачалі карыстацца толькі пасля цыркуляра міністра
народнай

адукацыі

ад

25.XI.1905

(ст.

ст.).

Фундаментальная

бібліятэка

размяшчалася ў «особоустроенном для нее зале». Памяшканне гэтае было
прасторнае і зручнае, у адрозненне ад вучнёўскай бібліятэкі.
Асновай бібліятэчнага фонду Гродзенскай губернскай гімназіі стала
бібліятэка дамініканскай гімназіі – гэта каля 10 000 тамоў. Я.Ф.Арлоўскі пісаў:
«Дзякуючы

перадачы

ў гімназійнае

ведамства

дамініканскай

бібліятэкі

гімназія стала ўладальнікам багатага збору польскіх кніг. У гэтых абставінах
былі прыняты неадкладныя захады да папаўнення бібліятэкі кнігамі рускімі,
таксама перакладамі з замежных моваў на рускую». У 1838 г. у бібліятэку
Гродзенскай гімназіі перадалі 279 тамоў кніг, канфіскаваных у паўстанца
1830–1831 гг. князя Сапегі. У 1840 г. паступілі кнігі 193 назваў, адабраныя ў
К.Нямцэвіча, таксама паўстанца (у 1845 г. іх падзялілі паміж навучальнымі
ўстановамі

Гродзенскай

дырэкцыі).

Агульная

колькасць

кніг

фундаментальнай бібліятэкі па справаздачы за 1884–1885 гг. – 8 535 тамоў, а
па стане на 1 студзеня 1909 г. – 5 146 назваў у 11 793 тамах, ды ў вучнёўскай
бібліятэцы – 1 971 назва ў 2 635 тамах. Такім чынам, у распараджэнні
Арлоўскага быў багаты кнігазбор.
Спалучэнне гісторыка і бібліятэкара ў асобе Яўстахія Філарэтавіча дало
добры плён. Самае значнае – стварэнне ім на зыходзе 1895 г. пры
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фундаментальнай

бібліятэцы

«мясцовага

аддзела»,

гэта

значыць,

краязнаўчага, які ўключаў кнігі, брашуры і рэчы, якія датычацца Паўночназаходняга краю наогул і Гродзенскай губерні ў прыватнасці. «Усе кнігі і рэчы
мясцовага аддзела, –пісаў Арлоўскі, – зарэгістраваны ў асобным каталозе, і
большая частка іх сканцэнтравана ў асобнай шафе (№ 35); пры гэтым аддзел,
па

меры

магчымасцяў,

папаўняецца

новымі

набыткамі,

а

таксама

ахвяраваннямі асобных людзей. Для горада Гродна мясцовы аддзел з’яўляецца
тым больш важным і неабходным, што ў цяперашні час ён аказваецца
адзіным у межах Гродзенскай губерні». Звернем увагу ў гэтай цытаце і на
працу Арлоўскага – асобны каталог, асобная шафа № 35, папаўненне фонду.
Калегі Яўстахія Філарэтавіча прыгадвалі, што ён быў добрым грамадскім
работнікам. Гэта адносіцца і да ягоных абавязкаў бібліятэкара. Відаць, трэба
было шмат часу п раводзіць у бібліятэцы, каб па памяці адшукваць нумар і
месца кожнай кнігі. У гістарычным архіве г.Гродна захавалася справа па
Гродзенскай

гімназіі

«О

предоставлении

в

Округ

срочных

и

по

предположениям сведений и отчётов», дзе мы знайшлі некалькі аўтографаў
Арлоўскага – тры рапарты дырэктару гімназіі (ад 20.ХІІ1908 г., ад 20.Х.1909
г., ад 16.ХІ.1909 г. па ст.ст.) і два спісы навучальных дапаможнікаў па
геаграфіі і гісторыі.

З рапартаў і спісаў, прыкладзеных да іх, вынікае, што

Арлоўскі добра ведаў фонды свайго аддзела, сачыў за паступленнямі новых
карцін, атласаў, геаграфічных і гістарычных карт, спісваў тыя з іх, якія
прыйшлі ў непрыдатны стан. У снежні 1908 г. Арлоўскі пісаў дырэктару, што
прыступіў да складання новага каталога навучальных дапаможнікаў па
гісторыі і геаграфіі.
На старонках 109 – 112 згаданай архіўнай справы знаходзяцца два спісы
дапаможнікаў – можа гэта і ёсць пералік з таго каталога, пра які пісаў
Арлоўскі? У першым спісе паказаны дапаможнікі па геаграфіі – 57 назваў у
202 экзэмплярах, у другім – па гісторыі (36 назваў у 76 экзэмплярах). Сярод іх
наступныя: вялікі і малы глобусы, 15 бюстаў розных тыпаў рас і плямёнаў,
план Гродна, алеяграфіі «Развалины замка в г.Троках» і «Пятницкая церковь в
Вильне 1807 г.», фотаздымак «Каменецкий столб (башня)», дзве мазаічныя
карціны відаў Гродзенскага замка ў XVI - ХVII ст., Максімава «Карта
Виленскога Учебного Округа» і іншыя.
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Мне здаецца, што ў бібліятэчнай цішыні, сярод тысячаў кніг, багатых
інфармацыяй і фактамі, нарадзілася не адна праца гісторыка Арлоўскага. Сябры
называлі Арлоўскага «паходнай энцыклапедыяй», чалавекам надта дасведчаным,
бо ён імкнуўся ведаць усё, пра ўсё і пра ўсіх, і назапашаныя веды назаўсёды
зберагаў у сваёй выключнай памяці ці заносіў у лісточкі. Рабіў гэта ў любых
абставінах, нават на пасяджэнні гімназічнай рады прыносіў кнігі і свае запісы.
Мог даць самую дакладную даведку па жыцейскіх ці навуковых пытаннях.
За «усердную службу и особые заслуги» Я.Ф.Арлоўскі быў узнагароджаны
ордэнамі: св.Станіслава 3 ступені (1.01.1894) і 2 ст. (1.01.1903), св.Ганны 3 ст.
(1.01.1899) і 2 ст. (1.01.1907), св.Уладзіміра 4 ст. (1.01.1910), а таксама медалямі:
сярэбраным «для ношения на груди, на ленте ордена св.Александра Невского в
память царствования императора Александра ІІІ», бронзавым у гонар стагоддзя
Айчыннай вайны 1812 г. за працу «Гродненская губерния в 1812 году».
Арлоўскі не быў «вполне светским человеком»: адрозніваўся нязграбнымі
манерамі, не заўсёды звяртаў увагу на сваю знешнасць, меў некаторыя
«дзівацтвы

вучонага

чалавека».

Адчуваючы

гэтае, Яўстахі

Філарэтавіч

асабліва не турбаваўся, каб іх ліквідаваць, і гавары ў, што «не в том сила». Над
яго дзівацтвамі жартавалі, але не злуючы, а лагодна і спагадліва да
«чалавечнасці чалавека».
Арлоўскі быў чалавекам, якому нішто чалавечае не было непрыхільна. У
некралогу адзначалася: «Ён быў працаўнік у навуцы, чалавек у жыцці,
прыяцель у зносінах, і ўсё гэтае праяўляў у такой меры і ступені, што кожны
пры кантактах з ім адчуваў сябе яму роўным». Яўстахі Філарэтавіч не цураўся
кампаній і прыяцеляў, прымаў удзел у сяброўскіх вечарынах і грамадскіх
забавах.

Ён

быў

невычарпальным

цікавым

субяседнікам,

расказчыкам

анякдотаў

быў
і

вясёлым,
гісторый.

знаходлівым,
Выкладчык

У.Чарназатонскі прыкмеціў, што Арлоўскі быў «живой душой, асвяжаючай усё
і ўсіх вакол сябе». Ён любіў людзей і меў з імі роўныя і сяброўскія адносіны. У
высокай ступені быў сціплым, добрасумленным і акуратным, высакародным і
чыстым сэрцам. Настаўнік М.Б.Турбін гаварыў: «У асобе Яўстахія Філарэтавіча
мы бачылі чалавека ў лепшым сэнсе гэтага слова, чалавека праўдзівага, чулага
і сумленнага». «Нам шкада развітвацца з цудоўным чалавекам, – падкрэсліваў
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настаўнік М.І.Астраўмаў, – пачуццё звычкі быць у яго таварыстве, цешыцца
яго прысутнасцю выклікае смутак у душы...».
Дзесятага студзеня (па іншых дадзеных лістапада) 1910 г. Арлоўскі,
маючы 48 гадоў, уступіў у свой першы законны шлюб з удавой надворнага
саветніка Вікторыяй Севярынаўнай Смірновай. Ёй было 50 год, дзяцей не
мела. Патомства ў Арлоўскіх не было.
Для гродзенцаў Яўстахі Філарэтавіч Арлоўскі застанецца ў памяці
назаўсёды перш за ўсё як аўтар гістарычных прац, п рысвечаных гораду
Гродна і яго наваколлю. Вось, што сказаў пра гэтае выкладчык гісторыі і
рускай

мовы

Гродзенскага

рэальнага

вучылішча

цэсарэвіча

Аляксея

Д.М.Кропатаў: «Яўстахі Філарэтавіч быў чалавекам навукі, вялікім знаўцам
мясцовай гісторыі. Дзякуючы яму, мы даведваліся пра былое свайго народа,
зацікавіліся ім. Успамінаючы тыя ці іншыя факты з гісторыі Гродна, мы
заўсёды будзем успамінаць пра таго, хто пазнаёміў нас з «Гродненской
стариной»... Імя яго не будзе запамятавана і тады, калі нікога з нас не будзе
тут... Ён працаваў не дарэмна, ён упісаў сваё імя на старонках гісторыі, і
любы будучы гісторык мясцовага краю павінен перш за ўсё звярнуцца да
твораў Яўстахія Філарэтавіча. Ён будзе жыць у сваіх працах, і таго, што
напісаў пяром – не вырубіць сякерай».
Думаю, што будзе да месца прывесці спіс твораў Арлоўскага для таго,
каб зацікаўленыя гісторыяй Гродзеншчыны ведалі, што ён напісаў і дзе
знайсці яго працы. Гэты спіс,напэўна, няпоўны, паколькі мы не выявілі ўсе
газетныя публікацыі гісторыка.
1. Очерк истории города Гродно, составленный на основании печатных
источников. – Гродно, 1889. – 76 с. (См. также: Памятная книжка Гродненской
губернии на 1890. – Гродно, 1889).
2. Симеоновская церковь в Гродне //Гродненские губернские ведомости
(далее: ГГВ). – 1891.–№1.
3. Кое-что о Немане // ГГВ. – 1891. – № 4.
4. Гродненская публичная библиотека//ГГВ. – 1891. – № 26.
5. М. О. Коялович (название не уточнено) // ГГВ. – 1891. – № 69 (см. также:
Литовские епархиальные ведомости. – 1891. – № 35).
6. Пожар Софийского собора // ГГВ. – 1892. – № 38.
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7. М. Жировицы. Из записок туриста // ГГВ. – 1892. – № 58-63.
8. Св.Сергий Радонежский и его время // ГГВ. – 1892. – № 77 (см. также:
Краткий очерк о состоянии Гродненской мужской гимназии за 1891-1892
учебный год. – Гродно, 1893. – С. 105).
9. Исторические основы русского самодержавия. – Гродно, 1893. – 43 с. (В
ЦГИА РБ г. Гродно на экземпляре книги имеется дарственная надпись: В
Гродненскую публичную библиотеку от составителя.
10. Жировицы. Краткое историческое описание. – Вильна, 1894. – 14 с. (см.
также: Виленский календарь на 1894 г. – Вильно, 1893).
11. М. Свислочь-Волковысская: Исторический очерк. – Гродна, 1895. – 40 с.
12. Император Николай I. Исторический очерк (По поводу столетия со дня его
рождения) // ГГВ. – 1896. – июнь.
13. Основание г. Гродны и его история до 1241 г.: Реферат. – М., 1897. – 4 с.
(см. также: Труды IX археологического съезда в Вильне 1893 г. Т. 2. –М., 1897).
14. Императрица Мария Федоровна (Её жизнь и деятельность её учреждений).
– Гродно, 1897 (это публикация речи, произнесенной 2 мая 1897 г. на
торжественном собрании в Гродненской женской гимназии).
15. Граф М. Н. Муравьев как деятель над укреплением прав русской
народности. – Гродно, 1898.
16. К истории народного образования в Гродненской губернии (по архивным
материалам Гродненской гимназии). – Гродна, 1899. – 63 с.
17. Исторический очерк Гродненской гимназии. – Гродна, 1901. – 119 с.
18.

Учебное

описание

Гродненской

губернии (для учебных

заведений

Гродненской губернии). – Гродна, 1-е изд., 1902. – 39 с.; 3-е изд., доп., 1903. – 40
с.; 4-е изд., доп., 1906. – 42 с.; 6-е изд. 1909. – 42 с.
19. Судьбы православия в связи с историей латинства и унии в Гродненской
губернии в XIX ст. (1794-1900). – Гродна, 1903. – 604. – 8 с.
20. Учебное описание Виленской губернии. – Вильна, 1904. – 45 с.; 2-е изд. –
Вильна, 1912. – 39 с.
21. Красностокский монастырь: Исторический очерк. – Вильна, 1905. – 12 с.
22. Гродненская старина. – Ч.1. – Гор. Гродна.–Гродно, 1910. – 344 с.
23. Гродненская губерния в 1812 г. – Гродна,1912. – 50 с.
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З адкрыццём у 1891 г. неафіцыйнага аддзела ў «Гродненских губернских
ведомостях» Арлоўскі вёў аддзел крытыкі і бібліяграфіі па гісторыі Заходняй
Русі, а са жніўня 1892 да 1894 г. рабіў і агляд гістарычных часопісаў. Ён
напісаў

крытычныя

аналізы

на

«Энциклопедический

словарь»

Гарбеля,

Віленскія календары, «Историю Литвы» Бранцева. З-пад яго пяра вышлі
нататкі

пра

тэатральнае

і

грамадска-палітычнае

жыццё

Гродна

і

Гродзеншчыны. Яго цікавіла гісторыя Гродна, мястэчак Свіслач і Жыровіцы.
Прыцягвалі ўвагу такія гістарычныя асобы, як Сяргей Раданежскі, Мікалай І,
М.М.Мураўёў,

імператрыца

Марыя

Мікалаеўна,

гісторык

М.В.Каяловіч.

Вучоба ў духоўным вучылішчы і семінарыі, а таксама ўплыў бацькі-светара,
верагодна прывялі да напісання работ, прысвечаных Сямёнаўскай царкве,
Краснастокскаму манастыру, лёсу праваслаўя ў Гродзенскай губерні і інш. Як
педагог Арлоўскі напісаў вучэбныя дапаможнікі па гісторыі Віленскай і
Гродзенскай

губерняў,

народнай адукацыі

якія

вытрымалі

некалькі

выданняў.

Пытанням

прысвечаны работы «К истории народного образования в

Гродненской губернии» і «Исторический очерк Гродненской гимназии».
Вяршыняй

навуковай

працы

Арлоўскага,

несумненна,

з’яўляецца

манаграфія «Гродненская старина. Часть 1. – Гор. Гродно». Мы можам толькі
пашкадаваць, што частка другая не вышла на свет, бо аўтар памёр праз тры
гады пасля публікацыі першай. Ён пісаў, што рыхтаваў сваю кнігу на
падставе «Очерка истории города Гродно», які выйшаў дваццаць год таму і
стаў бібліяграфічнай
Віленскай

рэдкасцю. Выкарыстаўшы архіўныя крыніцы, Акты

археаграфічнай

камісіі,

Археалагічныя

зборнікі,

гродзенскія

«Губернские» і «Епархиальные» ведамасці, мясцовыя публікацыі, Арлоўскі
напісаў гісторыю Гродна ад дагістарычных часоў і гарадзенскіх князёў да
праўлення

Мікалая

ІІ.

Ён

ахапіў

усе

сферы:

сацыяльна-эканамічную,

палітычную, ваенную, культурную, адукацыю. У кнізе можна знайсці цікавую
версію заснавання горада, характарыстыкі дзейнасці князёў літоўскіх і рускіх,
каралёў польскіх

і

расійскіх

імператараў.

Шмат старонак прысвечана

помнікам гісторыі і культуры: замкам, палацам, храмам.
Манаграфія «Гродненская старина» як бы падводзіла вынік навуковай
працы Арлоўскага і матэрыялы яго папярэдніх прац арганічна ўвайшлі ў яе ў
пераапрацаваным і дапоўненым выглядзе. У арыгінале манаграфія мела 4
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фотацынкаграфіі: Гродна ў 1567 г. па гравюры М.Цюндта, два выгляды
Старога і адзін Новага замкаў. Думаю, што напісанню кнігі садзейнічала і тое,
што ён быў заўзятым нумізматам.
Першага жніўня 1910 г. Арло ўскаму была прызначана пенсія ў памеры
600 рублёў у год звыш утрымання па службе, бо ён застаўся працаваць
старшым выкладчыкам. Але хвароба (рак страўніка) ужо адчувалася. Цяжкую
немач Арлоўскі пераносіў, не страчваючы п рысутнасці духу. Толькі за паўтара
месяцы да смерці ён перастаў хадзіць на працу.

«З вераю і ўпаваннем на

міласць Божыю выканаў хрысціянскі абавязак споведзі і святога прычасця», –
гаварылася ў некралогу. Другога снежня 1913 г. Арлоўскага не стала. Ён
паміраў пры памяці, і апошнія словы, якія сказаў сястры, былі: «Памерці
лёгка,

ды

паміраць цяжка».

Дваццаць чатыры

вян кі

ляглі

на

магілу

Арлоўскага, але крыж, якія паставілі яму, не стаў для яго крыжам забвення.
Сённяшнія гродзенскія гісторыкі поамятаюць яго. Працу па даследаванню
гісторыі Гродна і Гродзеншчыны працягнуў вучань, пра якога наступны наш
сюжэт.
Вучань: Юзаф Ю зафавіч Ядкоўскі
Юзаф Ядкоўскі нарадзіўся 20 снежня 1890
г.

у

небагатай

Юзафа

і

Соф’і

сям’і
з

рамеснікаў-гродзенцаў
Занеўскіх.

Вучыўся

ў

мужчынскай гімназіі, дзе гісторыю ў той час
выкладаў

Я.Ф.Арлоўскі.

Менавіта

ён

прывіў

Ядкоўскаму любоў да гісторыі роднага краю.
Паралельна Юзаф наведваў курсы Элізы Ажэшкі
па польскай гісторыі і літаратуры – яны мелі
несумненны ўплыў на патрыятычнае выхаванне
Ядкоўскага.
У

чатырнаццацігадовым

узросце

Юзаф

належаў да тайных маладзёжных арганізацый
патрыятычнага напрамку. Дзякуючы ўспамінам Б.Шукевіча «Арганізацыя
гродзенскай ППС у 1898- 1910 гадах», вядома, што ў 1904 г. Ядкоўскі быў
сябрам гуртка Польскай партыі сацыялістычнай

у Гродне і дапамагаў

атрымліваць нелегальную літаратуру на чыгуначнай станцыі (пад выглядам
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галантарэі і металічных вырабаў) і распаўсюджваць яе ў вучнёўскіх колах.
Юзаф прымаў удзел у патрыятычным руху падчас рэвалюцыі 1905 – 1907 г.:
рэдагаваў

нелегальную

газету

і

ўлёткі,

удзельнічаў

у

лістападаўскім

выступленні гімназістаў 1905 г.
Свае гістарычныя даследаванні Юзаф пачаў яшчэ гімназістам. Калі яму
ішоў сямнаццаты год, выйшлі першыя публікацыі ў «Дзённіку Віленскім»
(напрыклад, артыкул «1863 год и гродненская школьная молодежь» ў №158).
Прызнаннем таленту і заслуг маладога гісторыка могуць быць падараваныя
яму кнігі з аўтографамі аўтараў. Арлоўскі напісаў на сваёй кнізе «Судьбы
православия в связи с исто рией латинства и унии в Гродненской губернии в
ХІХ столетии (1794–1900)» наступнае: «Дорогому И.Иодковскому на добрую
память от состави теля 23 апреля 1907 года». У гэтым жа годзе Ядкоўскі
атрымаў ад У.С.Манасеіна «Исторический очерк Гродненской губернии в
военно-политическом отношении за первые сто лет ее существования (1802–
1902)». Уладзімір Сяргеевіч напісаў: "Многоуважаемому Иосифу Осиповичу
Иодковскому на добрую память от В.С. Манасеина 11 октября 1907 года». У
1908 г. беларускі вучоны-славіст М.А.Янчук падносіць Ядко ўскаму сваю працу
«О мнимых народных белорусских песнях исторического и мифологического
содержания» з надпісам «Господину И.Иодковскому от автора М.Янчук».
Звярніце ўвагу на словы «дарагому», «шматпаважанаму» і «гаспадзіну».
У 1912 г. Юзаф Ядкоўскі скончыў з адзнакай «выдатна» і тытулам «вучоны
археолаг» маскоўскі Археалагічны інстытут. Тут абараніў дысертацыю аб
літоўскай грыўне і працаваў лабарантам. Потым у Румянцаўскім музеі займаўся
каталагізацыяй архіваў і матэрыялаў, вывезеных пасля падзелу Рэчы Паспалітай.
Сабраў каля тысячы фотаздымкаў і малюнкаў для кнігі «Польскія рэліквіі ў Расіі»,
але зпрычыны фінансавых цяжкасцяў не змог яе выдаць. Як член-карэспандэнт
Маскоўскага Археалагічнага таварыства (28.02.1914) з’яўляўся кансэрватарам
помнікаў даўніны па Гродзенскай, Мінскай і Віленскай губернях. У ваяводскім
архіве г.Беластока я знайшоў дакумент, які выйшаў з канцэлярыі Гродзенскага
губернатара да паліцмайстраў і спраўнікаў губерні (26.03.1914). У ім гаварылася:
«Императорское Московское археологическое общество командирует своего
члена Иосифа Иосифовича Иодковского в гор. Гродно и Гродненскую губернию
для производства археологических исследований и раскопов, изучения архивов,
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а также для осмотра, снятий фотографий, планов, зарисовок с древних церквей
и других памятников.
Давая знать об изложенном, предписываю вам оказывать Иодковскому
законное содействие при исполнении им возложенных на него обществом
поручений». У 1913-1914 г.г. Ядкоўскі пабываў у Гродне, Лідзе, Крэве,
Гарадзішчы пад Баранавічамі, у Сынкавічах, Супраслі, Міры і іншых
населеных пунктах, дзе даследаваў касцёлы, замкі, палацы. Разам з В.
Шукевічам правёў археалагічныя раскопкі ў Начы, на палях Ланкішак.
Планаваў правядзенне раскопак у Дубічах, даследаванні і рэканструкцыю
замкаў у Троках, Медніках, Лідзе, Крэве і Міры, але перашкодзіла першая
сусветная вайна. Шкада, бо, напрыклад, у Дубічах Ядкоўскі хацеў знайсці
пацвярджэнне сваіх меркаванняў аб тым, што тут было памежнае ўмацаванне
Гарадзенскага княства ХІ-ХІІ ст.

Дзякуючы Ядкоўскаму, захаваліся такія

помнікі культуры, як іканастас XVII ст. у Супраслі (РП, знішчаны падчас
другой сусветнай вайны), фрэскі О.Губля ў Гарадзішчы, каля Пінска.
У 1914 г. Ядкоўскі атрымаў узнагароду імя графа Уварава за рэферат
«Умацаваныя храмы на Літве», а таксама загад і фінансавую датацыю на
даследаванне

тэрыторыі

Віленскай

і

Гродзенскай

губерняў

у

межах

падрыхтоўкі да ХVІ з’езду расійскіх археолагаў у Пскове. У гэты ж час
Ядкоўскі атрымаў прапанову заняць пасаду захавальніка фондаў урадавага
музея ў Вільні, але, няглядзячы на пратэкцыю Археалагічнай камісіі ў
Пецярбурзе, Маскоўскага Археалагічнага таварыства і міністра асветы Л.А.
Кассо, пасаду не атрымаў, бо быў каталіком і палякам.
Падчас першай сусветнай вайны Ядкоўскі быў кіраўніком эвакуацыйнага
пункту ў Арысе, потым выконваў абавязкі ў Чырвоным Крыжу, працаваў у
кіраўніцтве фартыфікацыйнага інтэнданства, дэмабілізаваўся ў 1919 г. Працу
пачаў (не раней 27 красавіка, калі горад быў перададзены немцамі польскім
войскам) у Цывільным упраўленні Усходніх зямель у Гродне. Быў таксама
кіраўніком Бюро Камісіі дзяржаўнай апекі над помнікамі мастацтва і
культуры па г.Гродне і Гродзенскім павеце. Публікацыі Ядкоўскага, сабраныя
ў Расіі матэрыялы дапамаглі пасля вайны Рэвіндыкацыйнай Польскай Камісіі
дамагацца на перамовах вяртання Польшчы здабыткаў, вывезеных пасля
падзелу Рэчы Паспалітай. 19 ліпеня 1920 г. Гродна было занята войскамі 3-га
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коннага корпуса Г.Д.Гая. Ядко ўскі разам з другім членам Камітэта апекі над
помнікамі мастацтва і культуры пры Гродзенскім старостве інжынерам
В.Германам займаліся эвакуацыяй найбольш каштоўных экспанатаў. На
станцыю Ласосна за дзень да ўвахода ў горад Чырвонай Арміі яны вывезлі
дзесяць вялікіх скрынь. А ў тры гадзіны папалудні 19 ліпеня ад’ехалі ў
Влацлавак (цяпер ваяводскі горад над Віслай).
Потым Ядкоўскі добраахвотна ўступіў у Войска Польскае і ўдзельнічаў у
вайне 1920 г., быў адзначаны Залатым Крыжам Заслугі. Па заканчэнні
ваенных дзеянняў Ядкоўскі вярнуўся ў Гродна і шукаў тыя матэрыялы, якія
засталіся ў горадзе і часткова знаходзіліся ў Беларускім музеі, створаным
Гродзенскім РВК. У 1922 г. назначаны ваяводскім кансэрватарам здабыткаў у
Беластоку, але хутка вярнуўся ў Гродна, дзе прысвяціў сябе стварэнню музея
(дырэктарам якога быў да 1936 г.). Спачатку ён знаходзіўся ў будынку
староства

(былы

дом

Максімовіча,

цяпер

стары

корп ус

Гродзенскага

аблвыканкома), але ў 1924 г. Ядкоўскі дабіўся перадачы для музея часткі
Старога Замка. Папаўняць фонды музея дапамагалі музеі і бібліятэкі Літвы,
Польшчы, Украіны. Сам Ядкоўскі ў 1920–1922 г. падараваў музею калекцыі
папяровых грошай часоў Касцюшкі, Княства Варшаўскага і Каралеўства
Польскага, манеты ХVІІІ-пачатку ХІХ ст., а таксама 10 гродзенскіх паясоў –
вырабоў тызенгаўзаўскіх мануфактур.
Нягледзячы

на

занятасць

музейнай

справай,

Ядкоўскі

праводзіў

навуковыя даследаванні, раскопкі ў Ваўкавыску (Шведская гара) і Гродне
(Замкавая гара, Каложа). У выніку прац на Старым замку ў 1932-1933 г. былі
знойдзены рэшткі старажытных збудаванняў з часоў паходжання гродзенскай
царквы Барыса і Глеба (XII cт.): «церам», Ніжняя царква, часткі драўляных
пабудоў і маставых, а таксама позняга часу – абарончай вежы ХІІІ ст.,
Верхняй царквы (XIII cт.), сцяны замка Вітаўта (XIV ст.), фундамента замка
Баторыя (XVI ст.), абарончых сцен ХVІ - ХVІІ ст. і інш. Ядкоўскі выказаў
меркаванне аб тым, што Гродна было заснавана варагамі ў ІХ ст. і належала
пазней рускім князям (для польскага патрыёта гэта было нечакана). У 1935 г.
Ядкоўскі правёў раскопкі каля Каложскай царквы і ўн утры храма. Па выніках
напісаў працу «Помнік абарончага тыпу на Каложы ў Гродне ў святле архіўных
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даследаванняў» (Гродна, 1936), якая таксама выклікала канфлікт паміж
Ядкоўскім і археолагамі.
З 1928 г. дырэктар музея актыўна ўдзельнічаў у дзейнасці Замкавага
кураторыя,

ство ранага

з

мэтаю

каардынацыі

прац

па

вывучэнню

і

кансервацыі Замкавай гары і Старога замка. Быў зроблены 550-цімятровы
ахоўны бульвар у падножжа гары, пачалося яе ўмацаванне

з боку Нёмана і

перанос адсюль пабудо ў. Ядкоўскі садзейнічаў дзейнасці Таварыства дапамогі
народным промыслам і ткацкім курсам для вясковых дзяўчынак.
Малавядомы нам Ядкоўскі як рысавальшчык і фатограф, хаця аловак і
фатаграфічны апарат былі такімі ж сродкамі працы гісторыка, як і яго пяро.
Я прагледзеў надрукаваныя працы Ядкоўскага і прыйшоў да высновы, што
многія з іх маюць яго малюнкі, фотаздымкі, чарцяжы, схемы, планы. Ужо
гаварылася, што

ў Маскве Ядкоўскі сабраў у музеі імя Румянцава звыш

тысячы малюнкаў і фотаздымкаў для выдання альбома. Знайсці бы іх і
паглядзець, колькі там асабістых прац Юзафа Юзафавіча? Нездарма ж ён
некаторы

час вучыўся

ў

Акадэміі

мастацтваў і

займаўся пластыкай,

падтрымліваў кантакты з будучым акадэмікам Грабарам.
Ужо ў першых працах Ядкоўскага ў «Swiatowiсіе» ёсць малюнкі алоўкам
замкавай

гары

пад

Драгічынам,

в.Беражаны

Аўгустоўскага

павета,

археалагічных знаходак. У кніжцы «Grоdnо» можна ўбачыць 8 малюнкаў
Старога замка, Каложы, Фары, бажніцы, Батароўкі, касцёла бернардынак,
падвор'я дому пры вул.Маставой. 7–21 кастрычніка 1928 г. у Гродзенскім
музеі

адбылася выстава

прац

мастака

У.Хофмана,

а

сярод музейных

экспанатаў дэманстраваліся і работы Ядкоўскага: акварэль «Стары замак
перад адбудовай», праекты адбудовы Старога замка, адхілення філяраў у
сенатарскай зале і рэканструкцыі аркад. У фондах Гродзенскага гісторыкаархеалагічнага

музея захоўваюцца

24 малюнкі

і

чарцяжы

Ядкоўскага,

выкананыя на паперы і кальцы. Патрэбны іх дэталёвы аналіз спецыялістаўмастацтваведаў, таму я назаву толькі для прыкладу працы, якія маюць подпіс
Ядкоўскага (J.J.; J.Jodkowski; J. і больш замыславатыя). Перш за ўсё гэта
працы, якія выстаўляліся ў музеі ў 1928 г. і малюнкі Старога замка, касцёла і
кляштара Бернардынак, Гродзенскай фары перад пажарам 1892 г., якія
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прыведзены ў кнізе «Grоdnо», чарцяжы Мірскага замка, помнікаў гісторыі і
культуры ў Сынкавічах, Малым Мажэйкаве, Цэханове, Чарніцы, Гродне.
Дапаўненнем малюнкаў Ядко ўскага з'яўляюцца
Убачыць

іх

можна

ў

тых

жа

працах

ягоныя фотаздымкі.

гісторыка:

«Grоdnо»,

«Сrоdnо

wczеsnоsrеdnіоwіесznе...» (1934), «O znаkaсh nа сеglе «tеrеmu» ksіаzесеgо w
Grоdnіе» (1934), а таксама ў выданнях «Мuzеum w Grоdnіе» за 1922, 1924,1925
гады. Праблема толькі ў ідэнтыфікацыі іх з творамі рук Ядкоўскага. Ён
здымаў знешні і ўнутраны выгляд касцёлаў, замкаў, археалагічныя раскопкі і
знаходкі, экспанаты музея, знакі на плінфе. У фондах Гродзенскага музея
захавалася два фотаздымкі з маскоўскай калекцыі Ядкоўскага (1910 г.):
тканіна з балдахіну польскага караля Уладзіслава ІV і праект помніка Барбары
Радзівіл, а таксама вялікая колькасць фотанегатываў на шкле: выява
волпянскага касцёла Іаана Хрысціцеля ХVІІ ст. (1922 г.), фотаматэрыялы
раскопак Шведскай гары ў Ваўкавыску (1924 г.), 4 негатывы аб паводцы на
Нёмане 1926 г., фотаматэрыялы даследаванняў па ўмацаванню гродзенскай
Замкавай гары ў 1928 і 1931–1933 гадах (68 негатываў), фотафіксацыя 1929–
1931 гг. гістарычных помнікаў Гродзеншчыны (у тым ліку на тэрыторыі
сённяшняй памежнай Польшчы). З апошніх назавем захаваныя ў музеі 33
негатывы выявы Каложы 1930–1935 гг.
Некалькі слоў пра Ядкоўскага-збіральніка рэдкіх і каштоўных кніг. Калі
арганізоўваўся музей, Юзаф Юзафавіч прадугледзеў стварэнне
аддзелаў:
Аднымі

бібліятэкі,
з

першых

архіва,
трапілі

фатаграфіі

і

вытворчых

інвентарна-кансерватарскага.

ў бібліятэку 905 тамоў з

былой

бібліятэкі

дамініканаў. Аб гэтым Ядкоўскі прасіў і дырэктара Гродзенскай гімназіі, і
ксяндза з канцэлярыі парафіі, дзе захоўвалася частка кніг. 9 красавіка 1920 г.
камісія апекі над помнікамі мастацтва і культуры прыняла для музея
рукапісы, знойдзеныя ў падвале Публічнай бібліятэкі Гродна. 12 красавіка
1920 г. на пасяджэнні Камісіі Ядкоўскі гаварыў аб прыняцці кніг, якія
захаваліся ад бібліятэкі педагагічнага музея ў Гродне і былі знойдзены
паліцыяй у падвале аднаго з дамоў. Тут былі кнігі па мінералогіі, архіталогіі,
геалогіі, іхціалогіі. Ядкоўскі перавёз каштоўныя кнігі з Рудкаўскай бібліятэкі,
бібліятэкі
Львова,

Красінскіх-Пуслоўскіх з маёнтка Свіслач. Прысылалі кнігі музеі
Варшавы,

Кракава,

іншыя
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бібліятэкі

Польшчы.

Дарылі

кнігі

прыватныя асобы. Сам Ядкоўскі прынёс рукапісы, сярод якіх былі пастановы
(канстытуцыі) сейма 1793 г. Усяго назбіралася ў музеі каля 15 тысяч тамоў.
Былі тут і старадрукі XV–XVII ст., напрыклад, Біблія 1561 г. кракаўскага
выдання – адна з першых на польскай мове.
У 1936 г. Ядкоўскі пакінуў Гродна і пераехаў у Варшаву, для гэтага былі
свае прычыны. У 1934 г. асобая камісія разглядзела вынікі археалагічных
прац на Замкавай гары і адхіліла яго ад кіраўніцтва. Прафесар Р.Якімовіч,
крытыкуючы методыку прац Ядкоўскага, пісаў, што знойдзены матэрыял быў
перамешаны ім, «як гарох з капустай». Савецкі археолаг М.М.Варонін,
прызнаўшы, што працы Ядкоўскага прывялі да выдатных адкрыццяў, у
кніжцы «Древнее Гродно» пра раскопкі напісаў наступнае: «Гэта былі ў поўным
сэнсе зямляныя працы, якія праводзіліся рабочымі-землякопамі без усялякага
навуковага нагляда, без чарцяжоў і якой-небудзь фіксацыі археалагічных
раскопак,

без

усякага

ўліку,

стратыграфіі

і

без

запісу

навуковых

даследаванняў».
Другая сусветная вайна застала Ядкоўскага ў Варшаве, дзе ён працаваў
у дзяржаўных зборах мастацтва на Замку. У 1940 г. перайшоў напачатку ў
антыкварыят, а пазней – кіраўніком у аддзел антычнай мэблі ў фірме
«Сучасны інтэр'ер». У час Варшаўскага паўстання хварэў, але ў кастрычніку
1944 г. апынуўся ў канцлагеры ў Прушкове. Пасля вызвалення перабраўся ў
Кракаў, дзе доўгі час хварэў. У красавіку 1945 г. Ядкоўскі вярн уўся ў
Варшаву, дзе, не маючы працы, заняўся гандлем паштовымі маркамі. З
першага ліпеня 1947 г. пачаў працаваць кусташам і кіраўніком аддзела
нумізматыкі ў Нацыянальным музеі. Там ён працаваў да канца свайго жыцця:
здолеў за 4 гады цяжкай працы сабраць калекцыю манет і медалёў, якая ў
некаторых
акупантамі.

раздзелах
У

1946

перавышала
г.

пачаў

даваенную,

аднаўляць

разрабаваную

Варшаўскае

нямецкімі

нумізматычнае

таварыства, стаў яго старшынёй і выдаўцоў штомесячніка (выдаў 9 нумароў).
Мне давялося пачытаць дакументы ў аддзеле кадраў музея. Прозвішча
Ядкоўскага сустракаецца ў спісах супрацоўнікаў, у спісах на атрыманне
картак на тэкстыль, абутак, матэрыялы, на купоны на вугаль, у спісах на
прывіўкі ад тыфа. Знайшоў ягоны адрас – жыў Ядкоўскі разам з жонкай
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Галінай і дачкой Эльжбетай на алеі 3-га Мая, 13 (гэта будынак самога музея).
Тут ён і памёр 2 студзеня 1950 г.
Не

стала

чалавека,

але засталіся ягоныя працы,

якія так многа

расказваюць нам аб гісторыі Гродзеншчыны, Брэстчыны, Беласточчыны. Я
налічыў звыш 150 ягоных публікацый. Сярод значных работ трэба адзначыць:
1. Сообщение о Сынковичской церкви // Древности. Труды комиссии по
сохранению

древних

памятников,

состоящей

при

Московском

Археологическом обществе. Т. ІV. – М., 1912. – С. 275- 281.
2. Замок в Мире // Древности. Труды комиссии по сохранению древних
памятников, состоящей при Московском Археологическом обществе. Т. VI. –
М., 19125 – С. LIV-LXXII.
3. Grodno. – Wilno, 1923.
4. Muzeum w Grodnie. Zarys dziejow powstania i rozwoju. 1920-1922. –
Grodno, 1923.
5. Grodno i okolice w zaraniu dziejow Litwy i Rusi nad Niemnem. – Grodno, 1928.
6. Ulice grodzienskie w swietle historii i topografii.– Grodno, 1931.
7. Nazwy placow i ulic grodzienskich, dawne i dzisiejsze. – Grodno, 1932.
8.

Grodno

i okolice. Jeziora

Augustowskie. Suwalszczyzna. Przewodnik

turystyczny. – Grodno, 1934.
9. Sprawozdanie z prac na Starym zamku w Grodnie. 1933-1937. – Grodno, 1938.
Вядомы спіс прац Ю.Ядкоўскага, складзены польскім
А.Снежка

(Rocznik

даследчыкам

Bialostocki.–Bialostok, 1970. T.X.–S. 499-504). У ім

адзначаны 139 публікацый за 1907 - 1949 гг. Узяўшы яго за аснову, я паставіў
сабе

мэту:

знайсці

ўсе

працы

Ядкоўскага,

прысвечаныя

гісторыі

Гродзеншчыны ў межах былой Гродзенскай губерні, якая існавала ў часы
жыцця гісторыка, зрабіць ксеракопіі і падрыхтаваць выданне «Ю.Ядкоўскі.
Гісторыя

Гродзеншчыны

ажыццяўляўся
публікацый,

пакуль

якія

былі

(выбраныя

на

працы)».

тэрыторыі

прывезены

Беларусі,
з

Збор
за

прац

у

асноўным

выключэннем

гуманітарнага

аддзела

дзвюх

бібліятэкі

Універсітэта ў Беластоку. Так, у аддзеле рэдкай кнігі ГрДГАМ было знойдзена
звыш 30 работ Ядко ўскага, у асноўным гэта асобныя адбіткі з перыядычнага
друку. У Нацыянальнай бібліятэцы ў Мінску добра захаваліся падшыўкі
гродзенскіх газет: «Echo Grodzienskie» (1921, 1923 гг.), «Nowe Zycie» (1925 –
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1928 гг.), «Nowy Dziennik Kresowy» (1925, 1927,1930). Падшыўка газеты «Echo
Grodzienskie» за 1920 г. ёсць у дзяржаўным архіве Гродзенскай вобласці.
Зроблены ксеракопіі 99 прац Ядкоўскага, прысвечаных Гродзеншчыне,
засталося зрабіць каля 20. Гавару прыблізна таму,

што матэрыял па

Гродзеншчыне можа быць выяўлены або не выяўлены ў працах, назва якіх
непасрэдна

не

ўказвае

на

геаграфічную

прыналежнасць

матэрыяла

публікацыі. Мной былі знойдзены 8 прац, якія адсутнічаюць у спісе А.Снежкі,
а таксама 9 прац, якія не былі ім указаны, хаця зборнік, у якім яны
змешчаны, даследчыку быў вядомы (Muzeum w Grodnie. Sprawozdanie z
czynnosci za rok 1923.–Grodno, 1924; Muzeum w Grodnie.Rocznik II za rok
1924.– Grodno, 1925 ). Такім чынам, вядомы спіс папоўніўся 17 новымі
працамі, а разам іх стала 156. З гэтай агульнай лічбы звыш 110 прац
прысвечаны гісторыі Гродзеншчыны, што яшчэ раз падкрэслівае, што
ўраджэнец Гродна большую частку сваіх даследаванняў прысвяціў свайму
роднаму краю.
Аналіз 99

адксеракапіраваных прац Ядкоўскага паказвае, што 18

публікацый зроблены ім у газетах, 18 – у часопісах, 15 – гэта асобныя адбіткі з
перыядычнага друку (удакладнёныя і дапоўненыя), 13 – у зборніках прац, 27
(7 назваў) – асобнымі выданнямі (20 артыкулаў у «Muzeum w Grodnie», 7 іншых
публікацый, сярод якіх і вядомая кніга «Grodno»). Акрамя вышэйназваных
гродзенскіх газет, Ядкоўскі друкаваўся ў віленскіх: «Zrodlo Mocy», «Dziennik
Wilenski», «Slowo». Менавіта з іх трэба зрабіць ксеракопіі 7 артыкулаў. Няма ў
нас яшчэ і прац Ядкоўскага, надрукаваных у агульнапольскіх выданнях:
«Kurier Warszawski», «Biuletyn Historii sztuki i kultury».
Цікава

паглядзець

на

тэматыку

публікацый

Ядкоўскага

–

яна

падкрэслівае шматграннасць дзейнасці даследчыка. 16 прац прысвечана
музейнай справе, 10 – археалогіі, 8 – архітэктуры і гісторыі храмаў, 8 нацыянальнаму руху. Па публікацыях бачна, што яго цікавілі такія асобы, як:
Рамуальд

Траўгут,

Стэфан

Баторы,

Антоні

Тызенгаўз,

Эліза

Ажэшка,

Ю.Пузыня і іншыя. Акрамя Гродна, Ядкоўскі пісаў пра Беласток, Гнезна,
Ваўкавыск, Друскенікі, Драгічын, Мір, Новы Двор (Сакольскі павет).
Хачу звярнуць увагу ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй храмаў і замкаў на
Гродзеншчыны, на дзве цікавыя працы Ядкоўскага: Церкви, приспособленные
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к обороне в Литве и Литовской Руси //Древности. Труды Комиссии по
сохранению

древних

памятников,

состоящей

при

Московском

Археологическом обществе. Т.VI. – М., 1915. – С. 249-311; Swiantynia warowna
na

Kalozy

w

Grodno

w

swietle

badan

arhiwalnych

i

archeologicznych,

dokonananych w 1935 r.– Grodno, 1936. Гэта грунтоўныя працы, заснаваныя
на асабістых даследаваннях Ядкоўскага. Яны маюць не толькі багатыя
апісанне, але і шмат планаў, схем, малюнкаў і фотаздымкаў.
У

брашуры

Ядкоўскага

«Grodno

i

okolice,

Jeziora

Augustowskie,

Suwalszczyzna. Przewodnik turystyczny» (Grodno, 1934) звярніце ўвагу на
рэкламны дадатак. З яго можна даведацца аб выданні двух тамоў у
гістарычнай бібліятэцы г.Гродна, якая выдавалася мясцовымі ўладамі горада.
Першы том – гэта кніга Т.Янкоўскага аб смерці ў Гродне Стэфана Баторыя,
другі – К.Сідаровіч-Чарняўскай аб эмісары 1833 г. Міхале Валовічы. У абодвух
тамах уступнае слова напісаў прафесар універсітэта

Баторыя ў Вільні

Станіслаў Касцялко ўскі (ураджэнец Гродна). Яшчэ ў рэкламе ёсць цікавыя
аб’явы таварыства з абмежаванай адказнасцю «Aras - auto»

аб продажу ў

Гродне аўтамабіляў, матацыклаў, веласіпедаў і частках да іх, а таксама
прапановы галоўнага ўпраўлення маёнтка і фабрык князя Яна ДруцкагаЛюбецкага аб продажу будаўляных пляцовак, асабістай вытворчасці кафлі,
дрэў і насенняў.
Ніжэй мы змяшчаем спіс знойдзеных намі прац Ядкоўскага, якіх няма ў
спісе А.Снежкі:
1. W sprawie

pamiatek

sztuki

i

kultury

polskiej

w

Grodnie i pow.

Grodzienskim //Echo Grodzienskie. – 1921. – № 164. – S. 2.
2. Sprawozdanie z czynnosci za rok 1923 //Muzeum w Grodnie.– Grodno,
1924.- S. 4-19.
3. Sprawozdanie kasowe za rok 1923 (I polrocze) //Ibid.– S. 22-23.
4. Sprawozdanie kasowe za rok 1923 (II polrocze)//Ibid.– S. 26-27.
5. Dary i

depozyty otrzymane przez Muzeum panstwowe w Grodnie w roku

1923 //Ibid.– S. 29-33.
6. Od kustosza Muzeum.Slowo wstepne //Muzeum w Grodnie.Rocznik II za rok
1924. – Grodno, 1925 – S. 3.
7. Sprawozdanie z czynnosci za rok 1924 //Ibid.– S. 5.
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8. Lіsta ofiarodawcow (wplywy pieniezne) //Ibid.– S. 17.
9. Sprawozdanie kasowe za rok 1924 //Ibid. – S. 19.
10. Dary i depozyty //Ibid.– S. 27.
11. Spis wojtow, burmistrow i prezydentow m.Grodna //Przeglad statystyczny
m.Grodna za lata 1922 i 1923 (z uwzglednieniem w niektorych dzialach lat ubieglych
i pierwszego polrocza 1924) /Podred. St.Kolecki.– Grodno, 1925. – S. 11-12.
12. Budzet m.Grodna w latach 1858 i 1860 //Ibid.– S. 45.
13. Projekt urzadzenia Zamku Starego i gory zamkowej w Grodnie //Ibid.– S. 150.
14. Nowy most na Niemnie w Grodnie (Z okazji ukonczenia odbudowy stalego
mostu kolowego).– Grodno, 1930.
15. Jeszcze o dawnych mostach na Niemnie w Grodnie //Ibid.– S. 3-4.
16. Zabytki przyrody w okolicach Druskienik //Ondyna Druskienickich zrodel.
Zeszyt 3 (13) - sierpien – 1932. – S. 13-14.
17. Zagadkowy przedmiot kosciany z Grodna //Z otchlani wiekow. – Poznan,
1936 -zeszyt 8-9.– S. 112-113.
Значная частка артыкулаў, як вы заўважылі, датычыцца музейнай
справы.У артыкуле пад № 1 Ядкоўскі напісаў, што такі горад як Гродна
павінен мець гістарычны музей, у якім кожны жыхар мог бы пазнаёміцца з
эканомікай,

культурай,

этнаграфіяй,

археалогіяй,

гісторыяй,

геалогіяй

Гродзенскага краю. «На цэлым цывілізаваным свеце,– сцвярджае ён,– аб
патрэбе стварэння музеяў гаварыць і пісаць не патрэбна, там грамадства
дасканала раз умее гэтую патрэбу, а ўрады і камунальныя ўлады заўсёды
аказваюць усялякую дапамогу і акружаюць сваёй апекаю». Думаю, што гэтая
слушная думка актуальна і для нашага часу. Ядкоўскі ўспамінае аб стварэнні
ў сакавіку 1920 г. Камісіі Апекі над помнікамі мастацтва і культуры п ры
Гродзенскім старостве па ініцыятыве і падтрымцы гродзенскага старосты
К.Рагалевіча, аб тым, якія страты п рынесла вайна 1920 г., аб арганізацыі
выставы ў будынку староства ў 1921 г.
Дзевяць артыкулаў пад № 2-10 расказваюць пра дзейнасць Гродзенскага
музея: ягоным бюджеце, ахвярадаўцах, экспазіцыях, каштоўных экспанатах,
экскурсіях. Артыкул пад № 13 прадстаўляе праект перадачы часткі Старога
замка і ўяздной вежы музея. Згодна з ім будзе будавацца ахоўны бульвар у
падножжа гары (спалучаючы вуліцы Рыбакі і Падзамкавую), на замкавым
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двары

меркавалася

зняць

два

метры

зямлі,

што

дазволіць

правесці

археалагічныя працы на дзядзінцы.
Цікавы таксама два арты кулы, змешчаныя ў «Przegladzie statystycznym
m.Grodna za lata 1922 i 1923» (№.11-12). Матэрыялы Ядко ўскага дазвалялі
сучаснікам параўнаць бюджэт Гродна 1858 і 1860 гадоў з 1922 -1923 гг. Спіс
войтаў, бурмістраў і прэзідэнтаў Гродна за 1528 - 1922 гг. намякаў сучасным
членам гарадской рады на тое, што і яны калісьці зоймуць у ім адпаведнае
месца. Археолагаў зацікавіць невялічкі артыкул пад № 17, у якім ідзе размова
пра

знойдзены

на

Замкавай гары

загадкавы

рагавы

прадмет ХІ

ст.

Краязнаўцы прыроды з задавальненнем прачытаюць артыкул аб забытках
прыроды ў ваколіцах Друскенік (№ 16). Два артыкула (№ 14-15) апавядаюць
аб

старажытных

і

сучасных

мастах

праз

Нёман.

«Дата

адкрыцця

і

пасвяшчэння маста – 27 лістапада 1930 – застанецца адной з пачэсных і
памятных для краю і Гродна...», – піша Ядкоўскі, і з ім цяжка не пагадзіцца.
Такім чынам, мы бачым, што Ядкоўскі шмат зрабіў для даследавання
гісторыі Гродна. Адным з найвялікшых яго дараў для горада з'яўляецца
Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей з багатым кнігазборам.
Толькі ці атрымаў ён сам удзячнасць ад гродзенцаў? На маю думку, пакуль не.
20 снежня 2000 г. Ю.Ядкоўскаму споўнілася 110 гадоў з дня нараджэння, але
не знайшлося магчымасці назваць адну з вуліц Гро дна яго прозвішчам. Ды і
наспеў час, каб урэшце размясціць мемарыяльную дошку на будынку музея.
Трэба

завершыць

працу

па

адшуканню

і

ксеракапіраванню

прац

Ю.Ядкоўскага. Для яе завяршэння неабходны паездкі ў Вільню і Польшчу, што
патрабуе фінансавай падтрымкі. Рукапіс Ядкоўскага, які знаходзіцца ў
калекцыянера, мог бы набыць аддзел рэдкай кнігі ГрДГАМ. Гэта садзейнічала
бы выданню зборніка прац Ю.Ю.Ядкоўскага.
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Хроніка рэвалюцыі 1905 - 1907 г.
Першая буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя ў Расійскай імперыі была
выклікана абвастрэннем шматлікіх супярэчнасцяў: паміж самадзяржаўем і
грамадствам,

пралетарыятам

і

буржуазіяй,

сялянамі

і

памешчыкамі,

царызмам і народамі нацыянальных ускраін. Беларусь была адной з іх. Таму
рэвалюцыя, у якой вырашалася і нацыянальнае пытанне, не магла абысці
беларускі горад Гродна. Адзін з памежных гарадоў імперыі знаходзіўся, па
дадзеных "Энциклопедического словаря" Ф.А.Бракгаўза і І.А.Ефрона (выданне
СПб., 1898), у 804 вярстах ад Санкт-Пецярбурга – галоўнага месца падзей
рэвалюцыі. Але тыя знаходзілі жывы водгук сярод гродзенцаў, і драматызм іх
быў не меншым: беларусы і палякі, рускія і яўрэі выходзілі на вуліцы горада,
ішлі супраць салдацкіх ружжаў, казацкіх шабляў ды нагаек. Яны былі рознай
веры і партыйнай прыналежнасці, беспартыйнымі, рабочымі, служачымі,
салдатамі, але іх аб’ядноўвала адзінае – мара аб лепшай долі.

Напярэдадні
Марксісцкае сцвярджэнне "эканоміка вызначае палітыку", на мой
погляд, адпавядае рэчаіснасці, а таму перш чым прывесці хроніку рэвалюцыі,
пазнаёмімся з эканамічнымі прычынамі, якія прывялі да рэвалюцыі. У час
эканамічнага

крызісу

1900

–1903

г.

у

Гродне

было

зачынена

48

прадпрыемстваў, 31 перайшло на скарочаны рабочы дзень. Ад гэтага
павялічылася беспрацоўе, зарплата скарацілася больш чым напалову. З 20
студзеня да канца вясны 1904 г. не працавала адна з буйнейшых гродзенскіх
фабрык – тытунёвая. Усе рабочыя (1331 чал.) былі звольнены. Становішча
рабочых было вельмі цяжкае: 14-16-цігадзінны рабочы дзень, мізерная
зарплата, якая да таго ж абкладвалася штрафамі; адсутнасць элементарнай
аховы працы і медыка-санітарнай дапамогі. Асабліва жорсткай эксплуатацыі
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падвяргаліся жанчыны і дзеці, праца якіх шырока выкарыстоўвалася на
тытунёвай фабрыцы і рамесных прадпрыемствах. Колькасць безпісьменных
гродзенцаў у 1897 г. складала 46,1 %. Празмерная праца, дрэнныя ўмовы
працы і жыцця выклікалі калецтва і хранічныя захворванні працоўных.
Ведаючы такое становішча рабочых, цалкам зразумела, чаму створаныя ў
канцы ХІХ-пачатку ХХ стагоддзя партыі звярнулі ўвагу на Гродна. Ужо ў
1887–1894

гг.

дзейнічаў

гродзенскі

рэвалюцыйны

гурток

на

чале

з

Н.А.Дзем’яновічам (да 1893 г.) і С.Ф.Галюном, у якім вывучалі нелегальную, у
тым ліку марксісцкую літаратуру. У 1895-1896 гг. існаваў марксісцкі гурток
П.І.Шумава. Апошні стварыў гродзенскі рабочы камітэт (1897–1902), які
ўступіў у Польскую партыю сацыялістычную (ППС). Яна вяла барацьбу за
перабудову грамадства ў духу сацыялізму і за незалежнасць Польшчы.
Большая частка сацыял-дэмакратычнага камітэта далучылася ў канцы 1897 г.
да самай масавай і ўплывовай партыі – Усеагульнага яўрэйскага рабочага
саюза ў Літве, Польшчы і Расіі (Бунд). У 1898–1903, 1906–1912 гг. гродзенскі
сацыял-дэмакратычны камітэт уваходзіў у Расійскую сацыял-дэмакратычную
рабочую партыю (РСДРП). Гродзенская група РСДРП была створана ў студзені
1906 г.,

а

летам

гэтага

ж года

яна

ўвайшла

ў акруговую

сацыял-

дэмакратычную арганізацыю РСДРП. З 1900 г. пачала сваю дзейнасць
сацыял-дэмакратыя Каралеўства Польскага і Літвы (СДКП і Л), якая таксама
ўплывала на рабочы рух у Гро дне. Дзеячы гэтай партыі выказваліся за
аўтаномію Літвы, Беларусі з Устаноўчым сходам у Вільні.
Вынікам дзейнасці пералічаных партый стала пашырэнне і ўзмацненне
стачачнага руху гродзенскіх рабочых, што бачна з ніжэй – п рыведзеных
фактаў:
1902 г. - І з'езд ППС у Гродне.
1903 г. - ІІ з'езд ППС у Гродне.
2

сакавіка

1903

г.

–

маніфестацыя падчас

пахавання

доктара

Бянецкага. Тысячны натоўп людзей рознай веры і народнасці. Эйдукевіч (з
ППС) крычаў: "Далоў царызм!". Ішлі вуліцамі Ерусалімскай (Антонава),
Паліцэйскай (Кірава) да Саборнай (Савецкай).
Канец сакавіка 1903 г. – маніфестацыя рабочых у знак пратэсту
супраць дзеянняў турэмных уладаў. На вуліцы Паліцэйскай, каля турэмнай
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сцяны, сабраліся каля 100 рабочых, крычалі, праспявалі некалькі куплетаў
рэвалюцыйных песен. Праз некалькі хвілін разбегліся, убачыўшы паліцыю.
1 мая 1903 г. – ППС упершыню правяла ў лесе за в.Пышкі, за Нёманам,
сход. Былі выступленні аб спосабах заваявання незалежнасці, аб салідарнасці
рабочых (Эйдукевіч, Шумаў), спявалі рабочыя і рэвалюцыйныя песні.
29 жніўня 1903 г. – за горадам, на левым беразе Нёмана, у лесе
Хлявінскага, адбыўся сход рабочых (да 300 чал.). Паліцыі ўдалося агентурным
шляхам даведацца аб гэтым і арыштаваць 242 чал. (147 мужчын і 95
жанчын). Яны былі абшуканы і перапісаны. Двух перадалі жандарам, бо ў іх
былі знойдзены брашуры "злачыннага зместу". Усе астатнія былі вызвалены,
бо заключыць іх пад ахову не было падстаў – Гродна не знаходзілася ў стане
ўзмоцненай аховы.
31 жніўня 1903 г. – выконваючы абавязкі гродзенскага губернатара
М.М. Асаргін даносіў віленскаму генерал-губернатару: "Сярод насельніцтва
г.Гродна настойліва трымаюцца чуткі, што «ў апошнія дні верасня плануецца
масавая забастоўка рабочага люду: фабрычныя рабочыя, пекары, рознага
роду рамеснікі і да т.п. Чуткі гэтыя знаходзяць сваё пацвярджэнне ў тым, што
за апошні час рабочыя, відаць, знаходзячы неабходным згаварыцца аб
падрабязнасцях забастоўкі, сталі збірацца на сходкі, выбіраючы з гэтаю мэтай
укрытыя месцы леса, яры па-за межамі горада».
9 верасня 1903 г. – губернатар М.М.Асаргін прасіў віленскага генералгубернатара аб раскватараванні ў Гродне на працяглы час сотні казакаў, якія
могуць дапамагчы мясцовай паліцыі ў выпадку выступленняў рабочых.
Пачатак снежня 1903 г. – 36 работніц аддзялення сарціроўкі вышэйшых
гатункаў тытуню на тытунёвай фабрыцы Шарашэўскага і Русоты спынілі
работу, патрабуючы павелічэння зарплаты на 50 кап. у тыдзень. Праз 5 дзён
гаспадары згадзіліся выканаць патрабаванне. Работніцы запрасілі выплаты за
гэтыя непрацоўныя дні.

Фабрыканты

адмовілі

і

30 снежня абвясцілі

папярэджанне аб звальненні з 15 студзеня 1904 г. 786 рабочых. 12 студзеня
заяўлена аб звальненні і астатніх 545 рабочых з прычыны закрыцця фабрыкі
на тэхнічнае пераўсталяванне.
У ноч з 19 на 20 студзеня 1904 г. – у вайсковых часцях Гродзенскага
гарнізона

раскіданы

друкаваныя

адозвы
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на

рускай

мове

"Товарищи

новобранцы" ад імя Ваенна-рэвалюцыйнай арганізацыі (ВРА). Падабраны ў
Пермскім пяхотным, Вяцкім пяхотным палках, 4-ым Сапёрным батальёне, 26й артылерыйскай брыгадзе 102 экзэмпляры адозвы.
29 красавіка - 1 мая 1904 г. – у розных раёнах Гродна былі знойдзены
чынамі ўпраўлення і паліцыі 232 экзэмпляры адозваў "злачыннага зместу", у
якіх рабочых заклікалі на святкаванне свята 1 Мая.
1 мая 1904 г. – у горадзе не працавалі фабрыкі і заводы. Да вечара за
Нёманам, у Пышках, праходзіла маёўка рабочых і моладзі. Вярталіся з
песнямі.
2-ая палова жніўня 1904 г. – каля 7 гадзін вечара пад сцягам ППС
адбылася дэманстрацыя 300 – 400 чалавек ад вул. Саборнай да вул.
Іванаўскай (Тэльмана): супраць прыцясненняў у турме. Раскідалі звароты,
спявалі "Чырвоны сцяг" ("Czerwony Sztandar").

Мал. 17. Гродна. Парадная плошча

ГОД ПЕРШЫ: на пад'ёме
Адлік рэвалюцыйнага часу пачаўся з "крывавай нядзелі" 9 студзеня 1905
г.

(па

новаму стылю 22.01),

калі

падбухтораныя зубатаўцамі
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рабочыя

арганізавалі масавае шэсце да Зімняга палаца з просьбай палепшыць іх
становішча і былі растраляны загадзя падрыхтаваным войскам. Гарматныя і
ружэйныя залпы, казацкія нагайкі абудзілі народ – пахіснулі яго веру ў цара і
вызвалілі рэвалюцыйную энергію. Падзеі "крывавай нядзелі" ў Пецярбурзе
доўгі час былі асноўным фактам агітацыйнай дзейнасці сярод партый на
Беларусі і ў тым ліку ў Гродне.
У 1905 г. у горадзе адбылося, па няпоўных падліках, 76 выступленняў, у
якіх прынялі ўдзел рабочыя такіх прадпрыемстваў, як пераплётныя фабрыкі,
тытунёвая фабрыка

Шарашэўскага,

губернская і

прыватныя друкарні,

цагельні, хлебапякарні, чыгунка, а таксама вучнёўская моладзь, салдаты
гродзенскага
Забастоўкі

гарнізона,

рабочых

служачыя

насілі

акруговага

як эканамічны,

суда,

так і

казённай

палітычны

палаты.
характар.

Асноўнымі эканамічнымі патрабаваннямі былі: скарачэнне рабочага дня,
павелічэнне заработнай платы, паляпшэнне ўмоў працы, аплата за час
забастоўкі, вяртанне на працу звольненых рабочых. Сярод палітычных
патрабаванняў гучалі: свабода стачак, вызваленне палітычных вязняў з
мясцовай турмы, салідарнасць з рабочымі і салдатамі Расіі, Польшчы,
ліквідацыя

самадзяржаўя,

адраджэнне

незалежнасці.

Падчас

мітынгаў,

вулічных дэманстрацый, забастовак распаўсюджваліся лістоўкі, пракламацыі,
адозвы, заклікі, часам раздаваліся стрэлы ў бок паліцыі ці войска, кідалі
бомбы.
Дасягненням барацьбы першага году рэвалюцыі ў Расіі было падпісанне
Мікалаем ІІ Маніфеста 17 кастрычніка, паводле якога Дзяржаўная дума,
створаная яшчэ па жнівеньскаму маніфесту цара, надзялялася заканадаўчымі
паўнамоцтвамі.

Разам

з

тым

пашыраўся

кантынгент

выбаршчыкаў,

абвяшчаліся свабоды слова, друку, сходаў, саюзаў і г.д.
Крокі рэвалюцыі ў 1905 г. былі наступныя.
22 студзеня 1905 г. – падзеі гэтага дня ў Пецярбургу спрыялі пад’ёму
рэвалюцыйнага руху рабочых Гродна. Мясцовая арганізацыя РСДРП заклікала
рабочых выйсці на вуліцы пад лозунгам "Далоў самадзяржаўе", выпусціла
лістоўкі,

у

распаўсюдзіла

якіх

растлумачвалася

пракламацыю

са

значэнне
зваротам

пецярбургскіх

камітэта

РСДРП

грамадзянаў", у якой указвалася, што ў Расіі пачалася рэвалюцыя.
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падзей,
"Да

і

ўсіх

У ноч з 26 на 27 студзеня 1905 г. – у кватэры Р. Рэзнікоўскай
знойдзены тайная ручная друкарня і вялікая колькасць брашур, заклікаў і
перыядычных выданняў палітычнага зместу на польскай і яўрэйскай мовах.
27 студзеня 1905 г.– на кватэры Міхлеўскай па вул.Пясочнай (частка
сучаснай Васілька) знойдзены гектограф і друкарскія стан кі, шрыфт і
пракламацыі.
29 студзеня 1905 г. па Ізвошчыцкай вуліцы на Занёманскім фарштаце
адбылася

сходка

(61

чалавек)

для

абмеркавання

пытанняў

б удучай

усеагульнай стачкі; другая сходка адбылася за Скідзельскай заставай (раён
аўтавакзала,

каля гарнізоннай

крамы),

адкуль паспелі

разысціся да

прыбыцця паліцыі.
30 студзеня 1905 г. (у другой палове дня) – забастоўка пачалася на
некаторых дробных механічных майстэрнях і ахапіла затым пераплётныя
фабрыкі Лангборда, Харына і Вейсбрэма. Група рабочых-агітатараў (каля 10
чалавек) прайшла па гэтых прадпрыемствах і ўгаварыла кінуць працу.
На табачнай фабрыцы Шарашэўскага (1 250 рабочых) праца была
парушана да вечара.
Вечарам па горадзе хадзіла група стачачнікаў (каля 500 чал.). Былі
выкліканы паліцэйскія часці (некалькі рот) і размеркаваны па найбольш
ажыўленых раёнах горада для аховы прамысловых і рамесных устаноў і для
падтрымкі парадку і спакою на вуліцах. Да канца дня спынілі работу
хлебапякарні, булачныя. Забастоўкі ў Гродне насілі палітычны характар.
8

лютага

1905 г.

– забастоўка

эканамічнага

характару рабочых

пераплётных майстэрняў Лангборда і Вейсбрэма.
18 лютага 1905 г. – Э. Ажэшка пісала Ст. Поснеру, публіцысту і дзеячу
ППС: "У

Гродне

ціха.

Заносілася на

важныя падзеі,

было

частковае

беспрацоўе, хадзілі па вуліцах вайсковыя патрулі, але ў выніку нічога не
адбылося такога, што б выходзіла за парадак нармальнага жыцця".
12 сакавіка 1905 г. – на вуліцы Дамініканскай у 7 гадзін вечара
сфарміраваўся натоўп з чырвонымі сцягамі ППС, які пайшоў у бок вул.
Мураўёўскай (Ажэшкі). Паліцыя з плошчы Параднай (Савецкай) разагнала іх і
арыштавала Эдварда Кандрашука ("Монтэка").
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14 сакавіка 1905 г. – рабочыя тытунёвай фабрыкі Шарашэўскага
выходзілі з завода і сустрэлі натоўп у 300 чалавек. Паліцыя іх разагнала і 6
агітатараў арыштавала.
19 сакавіка 1905 г. – у турме жорстка збіты і паранены 15 чалавек (6 з іх
атрымалі цяжкія раненні), 12 чалавек пасаджаны на сем сутак у цемны
карцар, астатнія ў светлы. Збіццё адбылося пасля таго, як зняволеныя
патрабавалі лепшых умоў для дзвюх жанчын, якія абвінавачваліся па справе
аб паўстанні ў м. Крынкі. Ашуканыя начальнікам зняволеныя ў знак п ратэсту
пачалі стукаць у дзверы. У адказ была выклікана рота салдат, якая разам з
нагляднікамі збівала зняволеных шаблямі і палкамі, ножкамі ад лавак,
кулакамі і нагамі.
Гродзенская арганізацыя ППС у Літве арганізавала на вуглу вул.
Саборнай (Савецкай) і пл. Параднай (Савецкай) маніфестацыю пратэсту (60
чал.). Былі раскіданы лістоўкі з заклікамі "Далоў царызм і тыранію!", "Няхай
жывуць незалежныя рэспублікі Польшчы і Літвы!", "Няхай жыве сацыялізм!".
Былі арыштаваны 3 рабочыя.
25 сакавіка 1905 г. – вечарам у 18 гадзін 15 хвілін адбылася
дэманстрацыя на вуглу вуліцы Саборнай і Параднай плошчы. Прыкладна 60
маладых людзей на маставой крычалі "Ура", адзін кінуў пачку п ракламацый,
за ім тое самае зрабіліастатнія. У лістоўках гаварылася, што маніфестацыя
была пратэстам супраць насілля, здзейсненага ў мясцовай турме над іх
таварышамі, даказвалася неабходнасць праявіць нянавісць і пагарду да
ўрада, знішчэнне якога лічыцца бліжэйшай задачай. Пры з’яўленні паліцыі
частка маніфестантаў кінуліся на тратуар, а 20 чалавек пабеглі да турэмнага
завулка і збілі паставога гарадавога, які спрабаваў перапыніць шлях бягучым.
26 сакавіка 1905 г. – 18 гадзін Бунд арганізаваў дэманстрацыю (каля
100 чал.) на вул. Мураўёўскай (Ажэшкі), насупраць пошты. Удзельнічалі шмат
членаў ППС (тут было іх месца збору). З чырвонымі сцягамі, раскідваючы
пракламацыі супрацьурадавага зместу, дэманстранты пайшлі ў напрамку вул.
Дамініканскай.

З

натоўпу

крычалі

"Ура"

і

стралялі.

Каля

гасцініцы

"Еўрапейская" казачы раз’езд і паліцыя разагналі іх і затрымалі 9 чалавек. У
двух з іх былі знойдзены рэвальверы, у двух – баявыя патроны. У справаздачы
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гродзенскі губернатар пісаў, што "дэманстрацыі, падобныя вышэйапісанай, у
апошні час сталі паўтарацца ў Гродне вельмі часта".
8 красавіка 1905 г. – дэманстрацыя пратэсту рабочых (каля 100 чал.)
супраць збіцця ў турме палітзняволеных была арганізавана Гродзенскім
сацыял-дэмакратычным камітэтам Бун да. "Публіка на тратуарах здымала
шапкі, сустрэчны афіцэр салютаваў шабляй, паліцыя ўцякла". Хвілін праз 15
з’явіўся атрад паліцыі, жандараў і некалькі казако ў (выклікаць 2-3 сотні не
ўдалося, бо дэманстранты парвалі тэлеграфныя лініі). Узброены атрад на
некалькі хвілін спынілі баявікі залпам з рэвальвераў, і гэтым далі разысціся
дэманстрантам. Толькі тады атрад скіраваў у бліжэйшы завулак, і паліцыя
ўзялася за "працу" – арыштавала 9 чалавек.
29 красавіка 1905 г. – сходка рабочых (72 чал.) на вул. Траецкай.
1 мая 1905 г. – першамайская забастоўка адбывалася па старому стылю
18 красавіка і цалкам прыпыніла гандлёва-прамысловае жыццё горада. Увесь
дзень па-святочнаму апранутыя рабочыя і работніцы велізарнымі натоўпамі
разгульвалі

па

вуліцах.

Пад

вечар

у

трох

раёнах

гораду

адбыліся

маніфестацыі, былі запушчаны ракеты, чуліся воклічы, якія пакрываліся
гучным "Ура". Паліцыя распаўсюдзіла чутку, што яўрэі ў першы дзень
"Вялікадня" (1.05. па н.ст.) узарвуць сабор і касцёл.
На

вуліцы

Дамініканскай

ППС

спрабавала

арганізаваць

паход:

Дзьяканаў, Глінскі раскідалі звароты, паднялі сцяг, але паліцыя змагла іх
разагнаць. На той самай вуліцы каля сквера бундаўцы арганізавалі свой паход
у бок вул.Мураўёўскай. ППС-цы, якія прабраліся пасля разгону, ішлі з імі
асобнай групай. Калі з Віленскага завулка выйшлі

казакі, з групы Бунда

раздаліся стрэлы – гэта іх стрымала, а людзям дало магчымасць разбегчыся.
Некалькі чалавек былі арыштаваны.
У турме ў гэты дзень зняволеныя сядзелі ў адчыненых вокнах, спявалі
рэвалюцыйныя песні на розных мовах, крычалі супрацьурадавыя лозунгі.
4 мая 1905 г. – пачалася эканамічная стачка рабочых (каля 180 чал.) на
фабрыцы Харына. Яны патрабавалі 10–40 % надбаўкі да зарплаты. У адказ
гаспадар зачыніў фабрыку. 11 мая рабочыя яшчэ баставалі і адмаўляліся
атрымоўваць разлік і пашпарты.
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9 мая 1905 г. – баставалі 400 чалавек (па іншых дадзеных – 500) на двух
папяросных аддзяленнях фабрыкі Шарашэўскага. Патрабаванні: скарачэнне
рабочага дня да 9 гадзін, павелічэнне платы - з сотні папярос на 1 капейку.
Рабочыя паравога млына патрабавалі дабавіць да зарплаты 10 кап. у суткі.
Гаспадар не згадзіўся. 13.06 забастоўка закончылася перамогай: зарплата
павялічылася ад 6 да 30 %.
Бастуюць краўцы (60 чалавек), фатографы (35 чалавек), прыказчыкі ( 70
чалавек),

гарбары-пасадачнікі

(40)

і

вучні

яўрэйскага

рамесніцкага

вучылішча.
11 мая 1905 г. – сэсіяй Віленскай судовай палаты разгледжаны
палітычныя справы І. Альтаўзэна, Р. Гіншпан, І. Івашчука і Ст. Ушчылы.
Першых трох, якія прабылі ў турме 14 месяцаў, апраўдалі за адсутнасцю
доказаў вінаватасці. Станіслаў Ушчыла, які абвінавачваўся ў замаху на
беластоцкага паліцмайстра Пялёнкіна, асуджаны да турэмнага зняволення на
2 гады і 4 месяцы.
Праявілі "буйство" вучні рэальнага вучылішча.
12 мая 1905 г. – сэсіяй Віленскай судовай палаты асуджаны за
прыналежнасць да сацыял-дэмакратычнай партыі яўрэйскіх рабочых: Л.
Волах – да высялення на пасяленне, Рапапорт і Рабіновіч - да зняволення ў
крэпасці на 8 месяцаў.
15 мая 1905 г. – спынілі працу гарадскія ліхтаршчыкі, якія патрабавалі
дабаўку да заробку па 3 рублі ў месяц. Атрымалі адказ, а іх абавязкі ўсклалі на
салдат

абознага

батальёна.

20

мая

ліхтаршчыкам

было

прапанавана

прыступіць да работы, ім паабяцалі, што іх патрабаванне будзе разгледжана
на пасяджэнні гарадской управы. Ліхтаршчыкі згадзіліся.
Служачыя пажарнай каманды патрабавалі прыбаўкі да ўтрымання па 5
р. у месяц. Атрымалі адказ, але прыступілі да работы.
23 мая 1905 г. – забаставалі рабочыя (каля 50 чал.) губернскай друкарні.
У

спецыяльна

выдадзенай

пракламацыі

яны

патрабавалі

павелічэння

зарплаты на 25 %, скарачэння працы на 1-2 гадзіны, свабоды стачак і аплату
за час стачак.
17 чэрвеня 1905 г. – абвешчана ўсеагульная забастоўка па прычыне
смерці

аднаго

з

вязняў

Гродзенскай
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турмы

Бэрнштэйна

(удзельніка

сакавіцкай дэманстрацыі бундаўцаў). Натоўпы рабочых прынялі ўдзел у
пахаванні. Паліцыя і казакі на Тэатральнай плошчы (Тызенгаўза) людзей
разагналі, але тыя зноў сабраліся каля Аляксандраўскай царквы, незалежна ад
партыйнай прыналежнасці. З натоўпу стралялі. Частка рабочых прарвалася
на могілкі, цела накрылі чырвоным сцягам. Да самай ночы ў розных канцах
горада самастойна арганізоўваліся малыя і вялікія дэманстрацыі. З укрыццяў
у некалькіх месцах стралялі ў паліцыю і казакаў. Каля 1,5 тыс. чал.
арганізавалі на Акцызнай вуліцы мітынг і, спяваючы рэвалюцыйныя песні, з
антыўрадавымі заклікамі пайшлі ў цэнтр горада, але былі разагнаны казакамі.
Некалькі дзесяткаў рабочых сабраліся на вул. Іванаўскай і пайшлі да турмы,
дзе адбывалася маніфестацыя салідарнасці з палітвязнямі.
Ліпень 1905 г. – забастоўка ніжэйшых служачых Акруговага суда, якія
патрабавалі павелічэння зарплаты на 10 руб. у месяц. Патрабаванні былі
выкладзены ў петыцыі, і дадзена тры дні на адказ. Адказу не было, і служачыя
не выйшлі на працу. Праз 3 дні яны, аднак, дамагліся свайго.
Петыцыя служачых казённай палаты аб павелічэнні зарплаты не была
задаволена, бо не было салідарнасці, і некалькі чалавек былі звольнены.
2-3 ліпеня 1905 г. – праведзены два агітацыйныя сходы з удзелам 1 100 і
500 рабочых, на якіх прынята рашэнне быць салідарнымі з працоўнымі Лодзі і
Адэсы.
4 ліпеня 1905 г. – пачалася эканамічная забастоўка на чатырох
цагельнях (130 чал.).
4-5 ліпеня 1905 г. – забастоўка салідарнасці працоўных Гродна з
рабочымі Адэсы і Лодзі. Арганізатары – гродзенскі сацыял-дэмакратычны
камітэт Бунда і Гродзенская арганізацыя ППС у Літве. Удзельнікі - рабочыя
губернскай друкарні, друкарні Лапіна, тытунёвай фабрыкі, пераплетных
майстэрань Харына і "Занёманскай", некаторыя прыказчыкі гандлёвых
кропак.

У

прамысловасці

і

ў

сферы

абслугоўвання

забастоўка

стала

агульнагарадской.
24 ліпеня 1905 г. – стачка ў друкарні Лапіна (70 чал.) закончылася
задавальненнем усіх патрабаванняў рабочых.
Жнівень 1905 г. – у Ласосна адбыўся сход рабочых, на якім Фелікс Кон
гаварыў аб незалежнасці Польшчы.
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1

жніўня

1905

г. –

забаставала

40 служачых

акруговага

суду,

высунуўшы шэраг эканамічных патрабаванняў. Закончылася 21 жніўня
перамогаю - зарплата кожнага служачага павялічылася на 10 руб. у месяц.
17 жніўня 1905 г. – пад кіраўніцтвам ППС пачалася стачка 36 рабочых
казённага віннага складу № 1. Патрабаванні: 8-мі гадзінны рабочы дзень;
павелічэнне зарплаты на 20 %; прыём назад двух звольненых работніц;
звальненне 1 работніцы, якая адмовілася прыняць удзел у стачцы. 20 жніўня
закончылася паражэннем работніц. У час стачкі на складзе працавалі салдаты
мясцовага гарнізону.
25 жніўня 1905 г. – забастоўка рабочых Неманскай пераплётнай
фабрыкі (75 чалавек) па прычыне невыканання гаспадаром неаднаразова
прад’яўленых яму патрабаванняў аб прыбаўцы да зарплаты.
Верасень 1905 г. – пасля абвяшчэння царскага маніфеста аб скліканні
"Булыгінскай" думы абедзве сацыялістычныя арганізацыі сабраліся каля
старога фарта за Нёманам, недалёка ад Ласоснаўскай дарогі (звыш 1 тыс.
чал.). Ад расійскіх сацыял-дэмакратаў за байкот выбараў выступіў гродзенец
Аляксандр Караткоў (пецярбургскі студэнт, які ніякай партыйнай работы ў
горадзе не вёў), ад ППС – Петрашкевіч і М. Вайнер.
30 верасня 1905 г. – раніцаю выстралам з рэвальвера быў цяжка
паранены гарадавы, які вызначыўся пры збіеннях у ўчастках. Вечарам у
групу гарадавых была кінута бомба, і адзін з іх быў лёгка паранены.
Тэрарыстам удалося ўцячы.
1 кастрычніка 1905 г. – у хаце Харчанкі паліцыя знайшла рэвальверы,
друкарскія станкі і шрыфты да іх, пракламацыі і да т.п.
Сярэдзіна кастрычніка 1905 г. – у Друцкім яры адбыўся рабочасалдацкі сход (некалькі соцен удзельнікаў). Выступілі "Aмброзі", Дзьяканаў,
Хвілівіцка. Сход перапыняўся рэвалюцыйнымі заклікамі. У горад вярталіся,
спяваючы рэвалюцыйныя песні.
18 кастрычніка 1905 г. – выйшаў апошні нумар газеты ППС у Гродне
"Вестник свободы". Яна выдавалася ў 1904-1905 гг. на польскай і рускай
мовах.
25 кастрычніка 1905 г. – забастоўка чыгуначнікаў у Гродне і іншых
гарадах губерні. За імі забаставалі рабочыя прамысловых прадпрыемстваў.
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Стачка стала ўсеагульнай пад кіраўніцтвам бальшавікоў. Пасланы войскі.
Эканамічныя і палітычныя

патрабаванні: "Далоў самадзяржаўе!", "Прэч

булыгінскую Думу!"
31 кастрычніка – 4 лістапада 1905 г. – царскі маніфест 17 кастрычніка
(па старому стылю) у Гродне сустрэты з радасцю без аглядак на веру,
партыйнасць, нацыянальнасць. Рабочыя спынілі працу, зачыніліся крамы. Усе
выйшлі на вуліцы. Забастоўка вырасла самастойна. Каб дапамагчы служачым
акруговага

суда,

Казённай

палаты,

губернскай

друкарні

разлілі

там

слёзатачывую вадкасць. У 14 гадзін у кафедральным саборы прайшоў
падзячны малебен. Пасля яго губернатар прачытаў маніфест народу на
плошчы (3–5 тыс. чал.) Калі губернатар паехаў дадому, натоўп рушыў за ім да
яго кватэры, каб патрабаваць вызваліць палітычных зняволеных. Пайшлі з
песнямі і сцягам па вул. Дамініканскай, але каля гасцініцы "Еўрапейская"
казакі і паліцыя затрымалі іх. Пасля перамоў з рабочымі паліцмайстар
Генісарэцкі хадзіў да губернатара Блока і з ім вярнуўся. Блок сказаў, што не
мае права, але тэлеграфуе ў Санкт-Пецярбург і, як толькі будзе дазвол, дык
усіх вызваліць. Людзі паверылі і выйшлі на Парадную плошчу, дзе падзяліліся
на дзве групы. Адна пайшла да турмы, дзе стаяў ваенны патруль. Адзін з
маніфестантаў ударыў салдата каменем па руцэ, той выстрэліў у паветра; у
турме

спявалі,

крычалі.

Другая група

пайшла на

вул.

Маставую,

дзе

знаходзілася вайсковая арэстанцкая каля кармеліцкіх казармаў гродзенскай
ваеннай крэпасці. Адсюль выйшлі салдаты, Дзьяканаў і Ган звярнуліся да іх, а
вязні выбілі шкло і паламалі аконныя шыбы. Толькі позна вечарам уліцы
апусцелі.
Першага лістапада забастоўка ахапіла ўсе прадпрыемствы горада,
спыніліся заняткі ў вучэбных установах, адбыліся шматлюдныя мітынгі і
дэманстрацыі, на якіх прамо ўцы гаварылі аб неабходнасці ўзброеным шляхам
дабіцца дэмакратычнай рэспублікі. Працоўныя прымусілі ўлады вызваліць з
турмы палітзняволеных.
4 лістапада 1905 г. – губернатар атрымаў з Пецярбурга дазвол вызваліць
палітычных вязняў, што і было зроблена, а вечарам у іх гонар у танцавальнай
зале Аркіна (пры Сенным рынку) адбылася ўрачыстая вечарына. Выступілі
Матушэўскі, Лімоні і інш.
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6

лістапада

православным",

1905

г.

–

заклікаючыя

з’явіліся
да

адозвы

"К

яўрэйскага

братьям

пагрому.

товарищам
Арганізавана

самаабарона.
17 лістапада 1905 г. – у сінагозе адбыўся шматлюдны мітынг (каля 4
тыс. чал.). У прынятай рэзалюцыі падкрэслівалася роля ўрада як арганізатара
масавага забойства грамадзян у кастрычніцкія дні і высоўваўся шэраг
палітычных патрабаванняў. У канцы рэзалюцыі гаварылася: "Мы глыбока
перакананы, што толькі паўстаўшы народ, з арганізаваным пралетарыям на
чале, скіне ўрад уціску і гвалту і рэвалюцыйным шляхам скліча Устаноўчы
сход на аснове ўсеагульнага, роўнага, прамога і тайнага галасавання".
18 лістапада 1905 г. – выступленне салдат 26-й артылерыйскай
брыгады. Галоўнае іх патрабаванне – звальненне дадому. Падпалкоўнік
Макалінскі, камандзір 1-й батарэі паспрабаваў арыштаваць аднаго з салдат,
западозраных у агітацыі, але таварышы па батальёну абаранілі яго. Тады
Макалінскі два разы выстрэліў у паветра, пасля чаго ён і фельдфебель былі
выкінуты салдатамі з казармы. Салдаты 2-га батальёна, даведаўшыся пра
гэта, узброіліся і выбеглі на двор. Для іх уціхаміравання прыслалі пехацінцаў
Вяцкага палка. Яны абкружылі казармы артылерыстаў на вуглу вуліц
Купецкай (К.Маркса) і Сабескага, але пад уплывам агітацыі артылерыстаў
перайшлі на іх бок. З цяжкасцямі афіцэры Вяцкага палка адвялі сваіх
салдатаў у казармы. Да артылерыстаў былі засланы ППС-кія агітатары.
Вечарам на двары брыгады ВРА быў скліканы мітынг на якім выступілі 27
прамоўцаў. Былі абвешчаны патрабаванні, выпрацаваныя ВРА. Салдаты
слухалі ўважліва і вы крыквалі: "верна", "праўда". Ноччу салдаты 1-й і 2-й
батарэй былі арыштаваны 103-м Петразаводскім палком. Арыштаваныя
артылерысты пераведзены ў Аўгустава, а 12–15 чал. пасадзілі пад арышт у
вяцкія казармы і на ваенную гаўптвахту.
19 лістапада 1905 г. – ВРА надрукавала лістоўку з пералікам 38
патрабаванняў

салдатаў.

Лісто ўка

знайшла

спачувальны

салдатаў мясцовага гарнізону. Вось іх патрабаванні:
* Чалавечныя адносіны, паляпшэнне харчавання.
* Скарачэнне тэрміну службы да 2-х гадоў.
* Свабода сходаў для абмеркавання сваіх патрэб.
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водгук

сярод

* Вольнае даведванне салдатамі тэатраў, бібліятэк і інш.
* Ліквідацыя ваенных судоў і смяротнай казні.
* Бясплатная перасылка лістоў.
* Не адчыняць салдацкіх лістоў.
* У казармы павінны трапляць бесперашкодна ўсялякія кнігі.
* Выпіска за казённы кошт газет і часопісаў.
* Не пасылаць на ўсмірэнне забастоўшчыкаў у час рабочых, сялянскіх і
салдацкіх хваляванняў.
* Належная арганізацыя медыцынскай дапамогі.
* Неадкладнае звальненне ўсіх скончыўшых тэрмін службы ў запасныя.
* Звальненне камандзіра брыгады Макалінскага, страляўшага ў сябро ў.
* Вызваленне ўсіх арыштаваных сяброў, пакараных у дысцыплінарным
парадку па палітычных справах.
20 лістапада 1905 г. – ВРА надрукавала другую лістоўку аб арышце
артылерыстаў.
27 лістапада 1905 г. – ВРА склікала сход салдатаў гродзенскага
гарнізона. Была прынята рэзалюцыя: "Мы, салдаты Гродзенскага гарнізона, у
колькасці 140 чал., сабраліся на палітычны мітынг і, абмеркаваўшы падзеі ў
Гродзенскім гарнізоне і ў войсках Расіі, выказваем глубокае абурэнне з
прычыны арышту нашых таварышаў – артылерыстаў і заяўляем, што іх
патрабаванні – нашы патрабаванні і што мы будзем трывала змагацца за
поўнае іх задавальненне". Выказваліся спачуванне і салідарнасць з тымі
матросамі і салдатамі, якія (у Адэсе, Кранштадце, Севастопалі і інш.)
выступілі супраць начальства і ўрада і далучыліся да рэвалюцыйнага рабочага
народа, які абараняе свае чалавечыя правы і патрабуе звяржэння ўлады,
насілля і склікання Усенароднага Устаноўчага сходу. У закліку гаварылася аб
неабходнасці салідарнасці салдат і рабочых (як, напрыклад, гэта адбылося ў
Кранштадце): "Няўжо і пасля гэтага мы будзем страляць па загаду забойцаў
начальнікаў у рабочых, калі яны зноў выступяць у абарону сваіх справядлівых
патрабаванняў". Салдатаў заклікалі падтрымаць вызваленне арыштаваных
артылерыстаў.
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28 лістапада 1905 г. – забаставала большая палова штату гарадавых.
Загадам па паліцыі ўсе забастоўшчыкі былі звольнены. У горадзе пасты
гарадавых занялі акалотачныя.
Канец лістапада 1905 г. – акцыя моладзі Каралеўства Польскага супраць
расійскіх школ знайшла водгук сярод гімназістаў і вучняў гарадской (імя
Пушкіна) школы Гродна. На вул. Купецкай яны сабраліся і гуртам занялі
Народны

дом

(зараз

ГДК).

ППС

агітавала,

дапамагла

падрыхтаваць

рэзалюцыю для замацавання на агульным сходзе. Паліцмайстар Генісарэцкі з
40 казакамі і некалькімі паліцэйскімі загадаў пакінуць дом. Прэзідыўм сходу
(веча) патрабаваў, каб казакі адышлі. Барыс Дзьяканаў выйшаў з рэвальверам
да Генісарэцкага, і той адступіў, убачыўшы сярод сабраўшыхся двух дзяцей
губернатара Асаргіна. Рэзалюцыю зацвердзілі, затым яе расклеілі на сценах
усіх школ. Забастоўка школ і гімназіі доўжылася 3 тыдні. Губернатар запрасіў
дэлегатаў з ліку забастоўшчыкаў да сябе ў палац і пагадзіўся ўвесці ў гімназіі
польскую мову як прадмет навучання для палякаў (не абавязкова для ўсіх).
2 снежня 1905 г. – салдаты 103-га пяхотнага Петразаводскага палка
выкінулі з катла харч і адмовіліся ад абеду і вячэры, пратэстуючы супраць
дрэннай ежы. Камандзір палка абяцаў палепшыць харчаванне.
4

снежня

1905

г. –

на мітынгу 250 салдатаў,

скліканым

ВРА,

пастаноўлена паслаць прывітанне Пецярбургскаму савету рабочых дэпутатаў
за

тое,

што

севастопальскім

яны

заступіліся

матросам

і

за

кранштадскіх

салдатам,

якія

матросаў,
мужна

а

таксама

змагаюцца

з

самадзяржаўем.
У ноч з 4 на 5 снежня 1905 г. – па загаду камандзіра 103-га пяхотнага
Петразаводскага палка былі арыштаваны ўдзельнікі мітынгу: 171-га пяхотнага
Кобрынскага палка – 8 (у большасці музыканты) і 102-га пяхотнага Вяцкага
палка – 5 чал. Многія з затрыманых удзельнічалі ў рэвалюцыйных мітынгах
неаднойчы (пераапранутымі ў штацкую вопратку).
5 снежня - сярэдзіна снежня 1905 г. – пад кіраўніцтвам Гродзенскай
рэвалюцыйнай арганізацыі вучняў праходзіла забастоўка вучняў гімназіі. Яны
патрабавалі свабоды сходаў, арганізацый і саюзаў, дазволу вучыцца без
розніцы саслоўяў, нацыі, веравызнання, зніжэння платы за навучанне,
адмены цэнзуры на вучнёўскую карэспандэнцыю, вяртання ў гімназію
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вучняў, вы ключаных па палітычных поглядам. Забастоўку падтрымалі вучні
гарадскога вучылішча і рэвалюцыйныя выкладчыкі. Кіраўніцтва Віленскай
навучальнай акругі задаволіла патрабаванні вучняў.
7

снежня

1905

г. – з’явіліся лісткі

заклікаў "Ко всем солдатам

Гродненского гарнизона", "К офицерам".
9 снежня 1905 г. – адбылася арганізаваная Гродзенскай арганізацыяй
ППС

у

Літве

забастоўка

і

Гродзенскім

салідарнасці

сацыял-дэмакратычным

рабочых

Гродна

з

камітэтам

пралетарыятам

Бунда

Каралеўства

Польскага, дзе царскі ўрад увёў ваенны стан. Удзел у ёй прынялі рабочыя
тытунёвай (1 250 чал.) і Нёманскай пераплётнай (11 чал.) фабрык, 6
друкарань (11 чал.), чыгуналіцейнага (30 чал.) і паташнага (13 чал.) заводаў, 4
гарбарань (16 чал.), 17 кравецкіх (65 чал.), 11 белашвейных (27 чал.) і 9
нарыхтовачных (31 чал.) майстэрняў і іншых прадпрыемстваў.
12 снежня 1905 г. – адбыліся хваляванні салдат 103-га Петразаводскага
пяхотнага палка, якія адмовіліся выконваць паліцэйскія функцыі.
2-ая палова снежня 1905 г. - ППС другі раз захапіла друкарню
Крамкоўскага для друкавання звароту (свая была разгромлена).
17

снежня

антыўрадавая

1905

г.

маніфестацыя

–

у

гарадскім

падчас

тэатры

спектакля,

была

арганізавана

сабраўшыхся

заклікалі

рыхтавацца да новай усеагульнай забастоўкі і ўзброенага паўстання. У
памяшканні вісеў сцяг з надпісам "Вечная память борцам". Пасля спектакля
200 чал. наладзілі дэманстрацыю на вул. Саборнай (Савецкай), спявалі
рэвалюцыйныя песні, але затым былі разагнаны казакамі.
22 снежня 1905 г. – падтрымка Снежанскага ўзброенага паўстання,
якое пачалося ў Маскве. З 20 гадзін амаль да поўначы на Школьным двары, у
памяшканні галоўнай сінагогі, быў мітынг рабочых і іншых гродзенскіх
жыхароў (удзельнічалі прыкладна 700 чал.). Выступілі тры прадстаўнікі
Пецярбургскага савета рабочых дэпутатаў, якія заклікалі далучыцца да
ўсерасійскай забастоўкі (растлумачваючы значэнне і мэту яе) і падняцца на
ўзброенае паўстанне. У гэты час на Купецкай вуліцы, у зале Сапочынскага быў
мітынг рабочых усіх прафесій. Тут раздаваліся прамовы такога ж характару.
23-24 снежня 1905 г. – па гораду распаўсюджваліся пракламацыі "К
солдатам", "К сапёрам" , "К офицерам", "Товарищи солдаты Гродненского
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гарнізона", "Ко всем рабочим работницам, солдатам и гражданам Гродно и
окресностей" і інш., заклікаючыя да ўсеагульнай забастоўкі і ўзброенага
паўстання з мэтаю звяржэння самадзяржаўя і ўстанаўлення дэмакратычнай
рэспублікі.
25 - 29 снежня 1905 г. – ППС і Бунд правялі ўсеагульную забастоўку ў
адказ на "Кровавую Пресню" ў Маскве. Штодзённа праходзілі мітынгі,
рабочыя зачынялі крамы, распаўсюджвалі заклікі. Улады і паліцыя разганялі
рабочых з вуліц, арыштоўвалі, збівалі.
У прадмесці горада адбыўся мітынг (1 000 чал.), баставалі салдатысапёры (800 чал.), на Саборнай вул. прайшла дэманстрацыя гімназістаў, якую
разагналі казакі. Гімназісты прынялі рэзалюцыю аб далучэнні да Усерасійскай
палітычнай стачкі. У горадзе склаліся добрыя абставіны для ўзброенага
паўстання, аднак, рабочы камітэт ППС і сацыял-дэмакратычны камітэт Бунда
не прынялі рашэння аб яго пачатку, бо чакалі вынікаў барацьбы працоўных
Масквы і Пецярбурга.
Канец снежня 1905 г. – па заданню гродзенскага камітэта ППС баявая
група напала на водачную краму ў в. Ласосна. Канфіскавалі 180 руб. Мэта
акцыі – палепшыць настрой рабочых. Барацьба працягваецца.

ГОД ДРУГІ: адступленне
Другі год рэвалюцыі ў Гродне праходзіў таксама акты ўна, хаця колькасць
выступленняў знізілася, па няпоўных дадзеных, да 33. Характэрнымі з’явамі
былі байкот выбаршчыкаў у І Дзяржаўную думу, уцягванне ў барацьбу новых
слаёў рабочага класа, якія не ўдзельнічалі ў рэвалюцыйным руху 1905 г.
(землякопы

чыгункі,

рабочыя

прыстані,

краўцы,

рабочыя

прыватных

друкарань і літаграфіі), узмацненне рэвалюцыйнага тэрору (напады баявікоў
ППС на крамы, друкарні, касы, забойства паліцэйскіх і жандараў), перавага
эканамічных стачак (гэтаму спрыяла адмена крымінальнага праследавання за
ўдзел у іх, калі яны працякаюць "мірна"). Вынікі барацьбы часцей за ўсё былі
спрыяльнымі для рабочых. Падзеі другога года разгортваліся наступным
чынам.
22 студзеня 1906 г. – адзначана гадавіна рэвалюцыі, але намечаная
агульнагарадская забастоўка не адбылася.
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Люты 1906 г. – у пачатку месяца адбыўся напад баевікоў ППС на краму
ў вёсцы Капліцы. Узята больш за 100 рублёў; праз некалькі тыдняў – на краму
ў вёсцы Капцёўцы. Узята некалькі соцен рублёў. Грошы здалі камітэту.
10

лютага

1906 г. – віленскі ваенны акруговы суд прыгаварыў

арыштаваных у лістападзе 1905 г. салдат Гродзенскага гарнізона да ссылкі ў
Сібір тэрмінам на 8 і 6 гадоў або да пераводу ў штрафныя і дысцыплінарныя
батальёны. Напрыклад, Цвяткова прыгаварылі на 12 гадоў ссылкі (але выслалі
ў Амерыку), Менэса – на 3 гады ў арыштанцкія роты (але ён збег).
22 лютага 1906 г. – пачаўся лакаўт на пераплётнай фабрыцы Харына
(180 рабочых).
Красавік 1906 г. – захоп баевікамі ППС друкарні Мейлаховіча з мэтаю
надрукавання зваротаў.
30 красавіка 1906 г. – у кар’еры, у 3 вярстах ад станцыі Гродна, на
ветцы Гродна-Масты забаставалі рабочыя-землякопы ў колькасці 450 чалавек.
Яны патрабавалі павелічэння зарплаты. Начальнік Ваўкавыскага аддзялення
Геслер прапанаваў рабочым прыступіць да п рацы і не чыніць беспарадкаў.
100 чал. згадзіліся прыпыніць забастоўку, але астатнія адмовіліся і пагражалі
не дапусціць працаваць астатніх. Геслер пасадзіў іх у вагоны і вывез.
1 мая 1906 г. – усё было зачынена, ніхто не працаваў. На вуліцах было
шмат народа. Адбылася палітычная забастоўка . У турме палітвязні наладзілі
маніфестацыю. Быў вывешаны чырвоны сцяг.
23 мая 1906 г. – раніцай на вакзале былі затрыманы дзве скрынкі з
нелегальнай літаратурай і арыштаваны два рамізнікі. Увечары анархіст кінуў
бомбу

ў

кватэру

фабрыканта

Харына,

абвясціўшага

лакаўт.

Пяццю

выстраламі забіты акалотачны Козел.
2 чэрвеня 1906 г. – высланы ў Табольскую і Валагодскую губерні чатыры
селяніны.
11 чэрвеня 1906 г. – з турмы ўцякла анархістка
арыштаваная ў час працы

Ева Майзэль,

ў падпольнай друкарні. Там жа была знойдзена

лабараторыя бомб.
Лета 1906 г. – забастоўкі на тытунёвай фабрыцы Шарашэўскага,
літаграфіі

Лапіна,

друкарні

Зундзеля

Закончыліся перамогай рабочых.
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Мейлаховіча,

тартаку,

цагельні.

28 чэрвеня 1906 г. – прысуджаны да саслання ў Енісейскую, Табольскую
губерні тэрмінам ад 3 да 5 год А. Вікер, Г. Ванштэйн, М. Халфі, І. Шмальц і А.
Шэр.
4 ліпеня 1906 г. – на пераплётнай фабрыцы "Нёманская" Лангборта
рабочыя прыпынілі працу і абвясцілі забастоўку, высунуўшы наступныя
патрабаванні:
1) змяншэнне рабочага дня на 1/2 гадзіны, замест 9 1/2 – 9 гадзін працы;
2) павелічэнне зарплаты мужчынам: а) тым, хто атрымоўвае ад 3 да 10
руб. – на 3 руб. у месяц; б) ад 10–25 – на 4 руб.; в) ад 25 і больш – на 3 руб.;
жанчынам: а) ад 3 да 10 руб. – на 3 руб.; б) ад 10 і больш – на 2 руб;
3) мінімальная плата пачынаючым хлопчыкам і дзяўчынам - 6 руб;
4) плата за час забастоўкі;
5) ніхто не павінен пакутаваць за ўдзел у забастоўцы.
Адміністрацыя асудзіла патрабаванні рабочых, заявіла аб немагчымасці
іх выканання і патрабавала ад рабочых безумоўнага падпарадкавання. Пры
дапамозе паліцыі ўдалося спыніць забастоўку.
8 ліпеня 1906 г.– падчас разгону "біржы" (месца сходаў рабочых)
паліцыяй быў забіты адзін рабочы, а другі цяжка паранены. На наступны
дзень адбылася аднадзённая агульная забастоўка пратэсту.
11 ліпеня 1906 г. – рабочыя фабрык Фінкеля і Левіна ("Імперыял") у
колькасці 231 чал. патрабавалі 8-гадзінны рабочы дзень. Гаспадары задаволілі
патрабаванні, і 18 ліпеня праца аднавілася.
12 ліпеня 1906 г. – служачыя і рабочыя казённай прыстані патрабавалі
скарачэння працоўнага дня да 8 гадзін і высунулі іншыя эканамічныя і
прававыя патрабаванні. Частка іх была задаволена. 13 ліпеня прыступілі да
працы.
9 жніўня 1906 г. – захоплена друкарня Крамкоўскага і надрукавана 25
000 экз. выбарчай адозвы.
14

жніўня

1906

г.

–

у кватэры

доктара

Хазана,

саўладальніка

пераплётнай фабрыкі "Нёманская", знойдзена бомба з запаленым кнотам.
Выбух быў папярэджаны.
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Канец жніўня 1906 г. – у 10 гадзін вечара ў Швейцарскай даліне
сабраліся баевікі ППС, каб напасці на касу Акруговага суда. Напад быў
беспаспяховым.
1 верасня 1906 г. – у прыстава Сачка кінута бомба. Ёсць забітыя і
параненыя. Сачок застаўся жывы.
4 верасня 1906 г. - у скверы трыма выстраламі забіты паліцэйскі
Карпук.
10

верасня

1906

г. –

эсэр-максімаліст Волах

забіў жандарскага

падпалкоўніка Грыбаедава, а сам знік. У выдадзеным "маладымі" эсэрамі
лістку аб’яўлялася, што Грыбаедаў забіты за ўдзел у беластоцкім пагроме.
Восень 1906 г. – падняліся чатыры батальёны сапёраў Гродзенскага
гарнізона. ППС-авец Матушэвіч склаў план паходу сапёраў і іншых часцей
гарнізона са зброяй на Вільна (≈150 км), адтуль разам з віленскімі часцямі
маршыраваць на Санкт-Пецярбург. Праз некалькі дзён ваеннае кіраўніцтва
тактычна справу закрыла: некаторыя салдаты лёгка пакараны, Матушэвіч
пераведзены ў Аліту.
24

кастрычніка

1906

г.

–

забастоўка

краўцоў,

якія

высунулі

эканамічныя патрабаванні.
7 лістапада 1906 г. – забаставалі ўсе друкарні, апрача губернскай.
23 лістапада 1906 г. - у Рыначным завулку, ў доме Левіта знойдзены
падпольны

склад:

4

кнотавыя

бомбы,

5

скрыняў

баявых

патронаў,

пашпартныя бланкі і пракламацыі.
Лістапад 1906 г. – пасля яўрэйскага пагрому ў Беластоку рабочыя
Гродна арганізавалі самаабарону. Пасля разгону адной з бірж на бульвары
каля пл. Параднай быў забіты рабочы – у горадзе абвешчана ўсеагульная
забастоўка, на яўрэйскіх могілках адбыўся мітынг.
4 снежня 1906 г. – адбылася забастоўка рабочых губернскай друкарні.
Яны высунулі эканамічныя патрабаванні:
● ветлівае абыходжанне;
● усім рабочым і рассыльным губернскай друкарні – надбаўку па 5 рублёў
у месяц;
● 8-гадзінны працоўны дзень;
● у суботу праца заканчваецца ў 14 гадзін;
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● усе рабочыя карыстаюцца ў год 2-тыднёвым адпачынкам;
● прыняцце і задавальненне рабочых павінна быць са згоды праўлення
прафесійнага саюза друкарскай і пераплётнай справы;
● ніхто за забастоўку не павінен быць пакараны;
● за ўвесь час забастоўкі зарплату плаціць цалкам;
● даць на гэтыя патрабаванні пісьмовы адказ, вывешаны каля ўваходу ў
друкарню.
Гродзенскі губернатар Ф.А. Зейн загадаў абвясціць рабочым разлік і
папярэдзіў, што не дабавіць ні капейкі. Друкаванне выбарчых спісаў для
губерні было перададзена ў Віленскую друкарню.
4 снежня 1906 г. – у знак салідарнасці 36 наборшчыкаў сямі прыватных
друкарань раніцаю не выйшлі на працу. Патрабавалі 8-гадзіннага працоўнага
дня.
У ноч з 4 на 5 снежня 1906 г. – на вуліцах горада былі раскіданы
лістоўкі "Ко всем типографам г. Гродно" Гродзенскага сацыял-дэмакратычнага
прафесійнага саюза друкарскай і пераплётнай справы. Нягледзячы на гэта,
забастоўка праходзіла неарганізавана. Увесь час працавалі літаграфіі, уласныя
друкарні працавалі перыядычна. 14 лістапада, да забастоўкі, араштавана
бюро

сацыяльна-дэмакратычнага

прафесійнага

саюза

друкарскай

і

пераплётнай справы, яго сакратар Р. Вейсбрэм затрыманы пад вартай і
прыцягнуты да суда.
Снежань 1906 г. – адбылася Першая канферэнцыя прадстаўнікоў
рабочых прадпрыемстваў Гродна.

ГОД ТРЭЦІ: закат
У час пераходу ўрада да адкрытага ваеннага тэрору, распаўсюджвання
на Гродна дзеяння Палажэння аб узмоцненай ахове колькасць выступленняў
рэзка скарацілася да аднаго дзесятка (за 5 месяцаў 1906 г.). Ад забастовак і
мітынгаў працоўныя перайшлі да іншых формаў барацьбы – прафсаюзнай і
выбарчай. Указам Мікалая ІІ ад 3 чэрвеня 1907 г. ІІ Дзяржаўная дума была
распушчана насуперак Маніфесту 17 кастрычніка. Па сутнасці гэта быў
дзяржаўны пераварот, які і паклаў канец першай расійскай рэвалюцыі. Закат
ішоў паступова:
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10 студзеня 1907 г. – пасля забастоўкі пачала працу губернская
друкарня, куды прывязлі 8 рабочых з віленскай друкарні "Русский почин".
24 студзеня 1907 г. – анархісты В. Фрыдман і Спіндлер цяжка паранілі
турэмнага наглядчыка Каханскага (Каханоўскага). Пры праследванні яны
паранілі ўнтэр-афіцэра, салдата і смяртэльна – паліцэйскага. Спіндлеру
ўдалося збегчы, а Фрыдман забіў яшчэ акалотачнага Таўрэля і схаваўся у
кватэры Штэймана. Тут ён выгнаў квартырантаў, забарыкадаваў выхады і
каля 3 гадзін вёў перастрэлку з паліцыяй і войскамі. Пажарныя кідалі ў
кватэру факелы. Пасля заняцця кватэры войскамі былі знойдзены труп
Фрыдмана і запіска.
30 студзеня 1907 г. - у час выбараў у Дзяржаўн ую думу быў
арыштаваны ўпаўнаважаны ад рабочай курыі Гец.
14 лютага 1907 г. – па рабочай курыі абраны за ўпаўнаважаных

два

сацыял-дэмакраты.
13-17 сакавіка 1907 г. – адбыўся ўстаноўчы з’езд "Всеобщего союза
кожевников". Прысутнічалі прадстаўнікі 17 прафесій, 16 гарадоў і мястэчак
паўночна-заходніх губерняў (з Вільні, Менску, Горадні, Беластока, Віцебска,
часткі Польшчы і поўдня), 26 дэлегатаў з пастаноўчым голасам, якія
прадстаўлялі 4-4,5 тыс. арганізаваных рабочых. Прынята рэзалюцыя аб
неабходнасці арганізацыі сацыял-дэмакратычных прафсаюзаў (22 – за, 4 –
устрымаліся)

і

забастоўкай;

2)

наступныя
выдаваць

пастановы:
цэнтральны

1)

1

мая

орган

святкаваць

"Голос

агульнай

кожевника";

3)

легалізавацца на падставе закон 4 сакавіка 1906 г.; 4) прыняць Статут саюза
гарбароў; 5) паслаць прывітальную тэлеграму сацыял-дэмакратычнай фракцыі
Дзяржаўнай думы.
21 сакавіка 1907 г. – гродзенскі прафсаюз рабочых па металу заклі каў
байкатаваць фабрычную лаўку Левітана на фабрыцы Шарашэўскага, бо там
прадаюцца тавары па завышанаму кошту.
8 красавіка 1907 г. – у майстэрнях Я. Каўфакса, З. Штэйна і Г. Веліна
забаставалі краўцы (13 чалавек), а ў хлебапякарні Карпекі – 2 пекары.
Прычынай

было

невыкананне

прад’яўленых

рабочымі

патрабаванняў. Два рабочыя ў майстэрні Веліна былі звольнены.
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эканамічных

9 красавіка 1907 г. – у кравецкай майстэрні І. Лапідуса забаставалі сем
краўцоў, прад’явіўшы гаспадару эканамічныя патрабаванні.
1 мая 1907 г. – некалькі мітынгаў за горадам, на фабрыцы "Нёманскай".
Трыдыцыйнай маёўкі за горадам не было.
2 мая 1907 г. – тэрмін дзеяння Палажэння аб узмоцненай ахове ў горадзе
працягнуты яшчэ на адзін год.

Рэха рэвалюцыі
Канец рэвалюцыі адбыўся адначасова з дзяржаўным пераваротам 3
чэрвеня. З ім прыйшлі адкрытая рэакцыя, праследаванні, паліцэйскі прыгнёт.
Але гродзенскія рабочыя не апусцілі рукі і працягвалі барацьбу:
23 верасня 1907 г. – на пасяджэнні Гродзенскага бюро прафесійнага
пякарнага саюза ад уладальнікаў пякаран ь патрабавалі за зняцце байкоту
наступнае:
1) штраф – 150 руб.;
2) ветлівыя адносіны да рабочых;
3) звальняць і прымаць рабочых можна толькі са згоды бюро, пры
ўзнікненні непаразуменняў паміж гаспадарамі і рабочымі звяртацца ў бюро
прафсаюза;
4) выхадны дзень для рабочых;
5) не займацца правакацыяй і менш звяртацца да паліцыі.
Бюро дало ўладальнікам пякарань 1,5 гадзіны, пасля якіх байкот будзе
прыведзены ў выкананне.
9

снежня

1907

г.

–

забаставалі

рабочыя

тытунёвай

фабрыкі

Шарашэўскага - 125 чал., чыгуналіцейнага завода Файнгольда – 3 чал.,
паточнага завода - 8 чал., цукеркавай фабрыкі – 111 чал., 17 кравецкіх
майстэрань – 63 чал.; забаставалі 4 скураныя., 9 загуртовачных, 1 слясарная,
42 шапачных майстэрань – усяго 96 чал., 4 друкарань – 111 чал., 11
белашвеек.

Забастоўка

адбылася

з

мэтай

выражэння

салідарнасці

з

прыцягнутымі да суда членамі сацыял-дэмакратычнай фракцыі Дзяржаўнай
думы другога склікання.
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Вандроўка ў гродна пачатку xx ст.
Мы жывем у пачатку XXI стагоддзя. А мне

хочацца перанесці Вас,

паважаныя чытачы, у горад амаль стогадовай даўнасці. Здзейсніць вандроўку
ў часе дапамогуць нам «Запісы Гарадзенца» – сучасніка апісваемых падзей.
... Я пасяліўся ў Гродне ў 1903 г. Даведнік «Вся Россия», куплены мной
нядаўна, змяшчае аб ім наступныя звесткі: «Гродна – губернскі горад на
правым

беразе

Нёмана

і

на

беразе

рэчкі

Гараднічанкі,

на

лініі

С.

Пецярбургска-Варшаўскай чыгункі ў 811 в. ад С.-Пецярбурга і ў 1 020 в. ад
Масквы. Жыхароў – 46 871 чал... Будынкаў 3 163, з іх 1 256 мураваных.
Богаслужбовых устаноў – 18, у тым ліку 12 праваслаўных царквоў, 3
каталіцкіх і 1 лютэранская, 2 сінагогі; 3 манастыры (2 праваслаўныя і 1
каталіцкі). Вучэбных устаноў – 8, тэатраў – 2, тэлеграф».
... 1904 г. Пабудаваны цагляны аднапавярховы будынак Народнага дома.
Тут ёсць зала на 350 месцаў, пакоі для заняткаў гуртко ў, бібліятэка з
чытальнай залай.
... 4 сакавіка 1905 г. міністр народнай адукацыі зацвердзіў статут
«Таварыства вывучэння Беларускага краю» ў г. Магілёве. Згодна з першым
параграфам

раён

дзеяння

Таварыства

ахоплівае

губерні

Віленскую,

Гродзенскую, Віцебскую, Магілёўскую і Мінскую.
.... 21 жніўня 1905 г. у 14 гадзін епіскап гродзенскі і брэсцкі Ніканор
асвяціў залу 1-га класа і будынак таварнай станцыі чыгуначнага вакзала
Гродна. Памятаю, як у маі на Параднай плошчы адчынілі аддзяленне
Лібаўскай канторы па адпраўленню пасажыраў у замежныя гарады і порты
Еўропы, Афрыкі, Амерыкі і Аўстраліі. Здзіўляе тое, як наш горад звязаны з
усімі часткамі сусвету. Што ж тады гаварыць аб паўсядзённым транспарце –
возчыках з іх дрожкамі, каляскамі і карэтамі. Дарэчы, возчыкам можа стаць
любая асоба,

якая прадставіць ад гарадской
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паліцыі

пасведчанне

аб

благанадзейнасці і прыстойных паводзінах. Акрамя таго, неабходна мець
здаровых коней, ахайную вопратку, нумары на пралётцы і галаўным уборы.
Такса за праезд параўнальна невялікая: за курс па гораду – 15 капеек, на
чыгуначны вакзал з багажом ці з вакзала – 30 кап., на Занёманскі фарштадт
па мосце – 35 кап., на пароме – 45 кап. З 12 гадзін ночы да 6 гадзін раніцы
дзейнічае начная такса (на 5 кап. вышэй за дзённую). Ёсць у нас і параходныя
зносіны з Мастамі, Друскенікамі, Свіслаччу, Дубнай, Лунна. Модным стаў
веласіпед, таму нядаўна ўвялі правілы: ехаць па праваму боку вуліцы або па
тратуару, абавязкова ў гарадской управе атрымаць нумар, забараняецца
ездзіць у гарадскім садзе і ў месцах вялікай колькасці людзей.
... Учора Гродзенскі Дамскі камітэт адправіў у дзеючую армію на Дальні
Усход шаравары, кашулі, падарункі разам з сёстрамі міласэрнасці.

Трэба

сказаць, што мясцовае ўпраўленне Расійскага тавары ства Чырвонага Крыжа
дзейнічае даволі актыўна: збірае ахвяраванні, ладзіць канцэрты, спектаклі,
вечарыны, аказвае дапамогу сямействам параненых.
... На 1905 г. для п рац па рамонту і падтрыманню маставых у
здавальняючым стане створана арцель з 6 муляраў і 12 чорнарабочых. Добра
было б, каб павялічылі штат фанаршчыкаў, якія запальваюць камільнагазавыя фанары на вуліцах, бо пасля першай гадзіны ночы горад агортваецца
цемрай.
...

Смелую заяву вычытаў

ведомостях». Прывяду яе цалкам:

я

ў нашых

«Гродненских

губернских

«Ці не растлумачыць нам гарадское

грамадзянскае ўпраўленне, чаму яно не вывешвае ў вітрыне, якая знаходзіцца
каля будынка гарадской управы і якая служыць звычайна месцам расклейкі
розных іншых аб’яў па гарадскіх артыкулах даходаў і вы даткаў, чарговых
павестак аб думскіх пасяджэннях? Чаму ж нашае грамадзянскае ўп раўленне
ігнаруе гэтую першую ўмову – галоснасць сваіх пасяджэнняў?». Цікава, што
адкажа на гэтае пытанне наш губернатар.
... Цікавы артыкул настаўніка 4-га Гродзенскага двухкласнага прыходскага вучылішча С.У.Якавука «Записка по исследованию белорусских наречий
Гродненской губернии» змешчаны ў 42 нумары «Гродненских губернских
ведомостей». Ён піша аб зборы ўзораў народнай творчасці беларусаў пад
кіраўніцтвам прафесара Я.Ф.Карскага. Думаю, што Якавук правільна піша,
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што «мова – гэта ахоўнік і выказнік разумовага багацця дадзенага народа",
"яна дае нам магчымасць разважаць аб развіцці гэтага народа".
... Дадому вярнуўся позна. Папячыцельства аб народнай цвярозасці
праводзіла вечарыну ў Народным доме. Зала была перапоўнена. Спачатку
чыталі «Церковь Христова со времени Апостолов и царя Константина» і «Гибель
корабля Медузы» аб жыцці з быту французскіх рыбакоў. Затым былі светлавыя
карціны, і хор пад кіраваннем Н.С.Буйлава выканаў «Хор рыбакоў», «Ой за
гаем, гаем» і песню «Дрёма» Уфімскай губерні. Апошнія дзве так спадабаліся
публіцы, што былі паўтораны. Як сябар папячыцельства, я быў задаволены
тым, што гродзенцы ўсё болей і болей ахвотна бываюць на нашых чытаннях.
Карыстаюцца папулярнасцю лекцыі «С хмелем познаться – с честью расстаться», «А.В.Кольцов и его песни», вершы А.Апухціна, Э.Губера, А.Слуцкага.
У Гродзенскім павеце папячыцельства ўтрымоўвае 11 чайных, дзе можна
пачытаць кнігі, паслухаць навіны і музыку праз музыкальную скрыню, якая
грае, калі кінеш у спецыяльную шчыліну пятак, паіграць у лато, шашкі, а ў
святочныя дні патанцаваць. Купілі нарэшце сялянскія інструменты, скрыпкі і
гармонікі. Хацелі пачаць навучанне сялянскіх дзяцей музыцы, але пакуль не
атрымалася.
... У «Памятной книжке Гродненской губернии на 1907 год» п рачытаў аб
нашых фабрыках і заводах. Болей усяго аказваецца піваварных. Успомніў,
што нядаўна ў «Гродненских губернских ведомостях» купец Яффе змясціў
аб’яву: «Піва баварскае і чорнае. Заказы выконваюцца акуратна. Прымаецца
тэрміновая дастаўка піва ў бочках, бочачках і бутэльках дадому і ва ўстановы,
як на конях, так і па чыгунцы. Кошты памяркоўныя». Ёсць у горадзе таксама
чатыры мылаварныя прадпрыемствы, тры цыгляныя заводы, вядомая ў нас і
за мяжою тытунёвая фабрыка Шарашэўскага, мёдаварны і вінакурны заводы.
Колькі хадзіў па вулі цах, але не заўважаў, што ў нас так шмат гасцініц – аж
сямнаццаць! На адной Саборнай сем ды на Купецкай пяць. А назвы якія:
«Вікторыя», «Метраполь», «Вялікая еўрапейская», «Венская» і да т.п.
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Мал. 18. Гатэль “Метраполь”
... У горадзе дванаццаць страхавых таварыстваў, якія размеркаваліся
ўсяго на чатырох вуліцах - Замкавай (два), Саборнай (пяць), Купецкай (чатыры) і Паштовай (адно): «Расія», «Якар», «Волга», «Нью-Йорк», «Саламандра» і
іншыя. Можна застрахаваць транспарт і транспартаванне грузаў (рачное,
марское і сухапутнае); жыццё ад няшчасных выпадкаў, порчы; пабудовы і
будынкі наогул і ад агню ў прыватнасці; рухомую і нерухомую маёмасць,
сельскагаспадарчую прадукцыю. Нават страх уюцца «пажыццёвыя капіталы» і
«шкло

ад

разбіцця».

Ёсць

таксама

ўзаемныя

страхавыя

таварыствы

«споможения на случай смерти».
... Калі захварэеш, дык тады толькі ўспамінаеш пра доктараў і
медыцынскія ўстановы. У горадзе звыш 10 вольнапрактыкуючых урачоў, 6
акушэрак, акруговая лячэбніца, ваенны лазарэт, яўрэйская лячэбніца з
багадзельняй, ёсць павівальная школа з родадапаможным аддзяленнем. Лекі
можна набыць у 5 аптэках і 16 аптэчных крамах.
... У нас ёсць дзе адпачыць. Я люблю гуляць у гарадскім садзе, па
цудоўнай Швейцарскай даліне. Зараз там расчысцілі правы край, пабудавалі
цяпліцу і аранжарэю для гонкі вясенніх раслін, ружаў і

лукавіц кветак.

Гарадское таварыства садаводаў хадайнічала аб дазволе на будаўніцтва тут
кіёска для продажу газет і часопісаў. Вечарам мо жна пайсці ў тэатр на
Дварцовай

плошчы.

Нядаўна

тут гастраліравалі
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артысты

імператарскіх

тэатраў: У.П.Далматаў, С.І.Якаўлеў, А.А.Яблачкіна. Глядзелі п’есы «Звар’яваныя
грошы» і «Цяжкі крыж і бацька». Чакаем прыезду трупы тэатра Салаўцова з
Кіева са спектаклямі: «Ад лёсу не ўцячэш», «Гора пераможанага», «Польскі
яўрэй». Ёсць у нас клубы і

вольнае пажарнае таварыства. Часам бяру ў

бібліятэках кнігі. Пры папячыцельстве аб народнай цвярозасці ёсць свая
бібліятэка-чытальня, але я аддаю перавагу гарадской публічнай бібліятэцы. Як
яе сябра, я плачу ў год 6 рублёў і магу браць кнігі і часопісы да дому. Можна
было б і па падпісцы, але так даражэй: штомесячна за тры ўзятыя кнігі – 45
кап., за дзве – 30 кап., за адну – 15 кап. Па каталогу 1908 г. у бібліятэцы
налічвалася 3 689 кніг па рэлігіі, псіхалогіі, філасофіі, гісторыі, геаграфіі,
эканоміцы, ёсць руская і замежная белетрыстыка, даведнікі, падручнікі,
краязнаўчая літаратура. Выпісваюцца восем газет («Гродненские губернские
ведомости», «Виленский вестник», «Русские ведомости», «Северо-Западный
голос», «Русь», «Новое время» і інш.), 15 часопісаў («Нива», «Вестник Европы»,
«Русская старина», «Исторический вестник», «Современный мир» і іншыя).
Багатая таксама бібліятэка Гродзенскага гарадскога схода: каталог 1911 г.
улічыў 8 607 кніг. Тут можна прачытаць творы такіх аўтараў, як П.І.Пестэль,
А.М.Герцэн, В.Р.Бялінскі, А.Н.Радзішчаў, К.Маркс, Ф.Энгельс, I.Ф.Лассаль,
рускіх гісторыкаў В.С.Салаўёва, Р.Віппера, І.М.Карамзіна, Ц.М. Граноўскага,
М.І.Кастамарава і іншых. Акрамя таго, кнігі можна купіць у пяці крамах і
лаўках.
... Даўно хацеў напісаць аб дабрачыннасці ў нашым горадзе. Жонка
губернатара ўзначальвае гродзенскае дабрачыннае таварыства, створанае
галоўным чынам для дапамогі прызрываемых і для пошуку фінансавых
сродкаў для ўтрымання багадзельні для састарэлых, прытулку для малалетніх,
дома

«трудолюбия»,

аптэкі,

адзіначасовай

грошавай

дапамогі.

Бюджэт

таварыства складаецца з сяброўскіх узносаў, працэнтаў ад каштоўных папер,
ахвяраванняў асоб і ўстаноў, даходаў ад

латарэй, вечарынаў і канцэртаў,

платы за выконваемыя прызрываемымі працы. Пры Фарным касцёле ёсць
сваё дабрачыннае таварыства для адшукання сродкаў для паляпшэння
матэрыяльнага

і

маральнага

становішча

бедных

католікаў

Гродзенскіх

прыходаў без розніцы пола, узроста, звання і стану. Тым, кто мае патрэбу,
даюць вопратку, ежу, грашовую дапамогу, матэрыялы і інструменты для
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працы, шукаюць, каму неабходна, заняцце або службу, хворых змяшчаюць у
шпіталь, састарэлых – у багадзельні і дамы «презрения», дзяцей – у сіроцкія
прытулкі, рамесныя і вучэбныя ўстановы. Беднаму яўрэйскаму насельніцтву
дапамагае «Таварыства забеспячэння дровамі і іншымі неабходнымі рэчамі».
Яно, напрыклад, утрымоўвае танную сталоўку (кошт абедаў складае ад 1 да 23 кап.). Ёсць таварыствы ўзаемадапамогі народных настаўнікаў, настаўнікаў і
вучняў народных вучылішчаў, бедных гімназістаў, бедных дзяцей яўрэяў.
... 1907 г. Пачалося будаўніцтва металічнага маста праз Нёман. Ён
злучыць вул. Маставую з вул. Ліпавай. Закончыць будаваць абяцаюць у
наступным годзе.
... Дачцэ Вользе споўнілася дзевяць гадоў, таму ў апошні час звяртаў
увагу на нашу сістэму адукацыі. У горадзе ёсць дзве жаночыя гімназіі:
дзяржаўная і прыватная, але мы вырашылі аддаць дачку ў VІІ - класнае
жаночае

вучылішча

Баркоўскай.

Яно працуе

па праграме гімназіі, за

дадатковую плату п раводзяцца заняткі па англійскай мове і музыцы. Першыя
тры класы будуць каштаваць 60 руб. у год (з танцамі), ІV - V кл. – 65 руб., VІ 70 руб., VII - 80 руб. Зраз умела, гэта ў тым выпадку, калі не будзе
падаражання, у чым я не ўпэўнены. Дачка будзе вывучаць Закон Божы,
логіку, класічныя мовы (лацінскую, грэчаскую), матэматы ку (арыфметыку,
алгебру, геаметрыю, трыганаметрыю), фізіку, касмаграфію, геаграфію і
гісторыю (рускую і ўсеагульную), чарчэнне, прыродазнаўства і, зразумела,
чыстапісанне, спевы, малюнак, гімнастыку.
...

Выдадзена

кніга

нашага

гродзенскага

педагога-гісторыка

Я.Ф.Арлоўскага «Гродненская старина. Часть 1. Гор. Гродно». Аўтар напісаў
гісторыю горада ад дагістарычных часоў і гарадзенскіх князёў да праўлення
сучаснага

імператара

Мікалая

ІІ.

Ён

ахапіў

усе

сферы:

сацыяльна-

эканамічную, палітычную, ваенную, культурную, адукацыю. У кнізе можна
знайсці версію заснавання горада, характарыстыкі дзейнасці князёў літоўскіх
і рускіх, каралёў польскіх і імператараў расійскіх. Шмат старонак прысвечана
помнікам

гісторыі:

замкам,

палацам,

храмам

(царквам,

манастырам,

касцёлам). Чатыры ілюстрацыі знаёмяць нас з выглядам Гродна ў 1567 г. (па
гравюры М.Цундта), Старым і Новым замкам.
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... 23 мая 1910 г. адбылося пахаванне Э.Ажэшкі. Ужо з 6 гадзін раніцы
народ пачаў збірацца да доміка пісьменніцы. У 10 гадзін натоўп налічваў каля
15 тысяч чалавек (амаль ко жны трэці гродзенец, бо ўсё насельніцтва складае
43-44 тыс.). Вынеслі чорную металічную труну, загучала жалобная песня, і
караван рушыў да Фарнага касцёла, дзе ксёндз Ст.Мілкоўскі, сябра і
спаведнік Ажэшкі, правёў жалобнае набажэнства. З касцёла працэсія рушыла
на каталіцкія могілкі. Тут прагучалі апошнія развітальныя словы. Усе 10
выступоўцаў

«ушаноўвалі,

узвышалі,

праслаўлялі,

благаслаўлялі

і

-

развітваліся», як пазней я прачытаў у «Кур’еры Літоўскім».
... Прачытаў другі нумар часопіса «Педагагічная справа» за 1912 г. Ён
выдаецца гарадскім педагагічным таварыствам. У аддзеле для навучэнцаў
(частка

2)

знайшоў

цікавыя

артыкулы:

А.В.Пракопцева

«Патэфонная

мембрана», С.Рэфеса «Беспровалачны тэлеграф Марконі», а таксама розныя
навуковыя дробязі:

заметкі

аб

Афінах

у старажытнасці

аб

гандлю ў

сярэднявеччы, аб агнястрэльнай зброі. Пазабавіла выпіска з сачынення
Нікольскага: «Чатырох родаў бываюць вучні: губка, лейка, цадзілка і сіта.
Губка ўсмоктвае ўсё; лейка з аднаго боку прымае, а з другога выпускае;
цадзілка прапускае віно і ўтрымлівае гушчу; сіта прапускае дрэнную частку
мукі і ўтрымлівае лепшую». У часопісе змешчаны вершы і расказы вучняў,
ёсць бібліяграфічны раздзел і ўгалок для забавы і спорта, дзе прыводзяцца
загадкі, шарады, жарты, шахматныя задачы і да т.п.
... Гродзенскае таварыства сельскай гаспадаркі з 1912 г. адчыніла
курсы, на якіх знаёміць слухачоў з лепшымі гаспадаркамі ў Польшчы, з
працай і даглядам за машынамі і абсталяваннем, наладжвае выставы
насенняў і жывёлы, арганізавала працу вопытнай станцыі. Пішу гэтыя радкі,
а супруга таргуецца з разносчыкам малочных тавараў – цікавае супадзенне.
... 2 чэрвеня 1912 г. выйшаў першы нумар грамадска-палітычнай і
літаратурнай газеты «Наше утро».
... 12 снежня 1912 г. пачала працу электрастанцыя. Яна мае два
дызельныя рухавікі агульнай магутнасці 135 кВт, якія вырабляюць ток
пастаяннай

напружанасці.

Спажывальнікаў

каля

66.

Думаю,

што

спраектавана электрастанцыя даволі сціпла, бо пры пастаянным росце
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попыту на электрычную энергію для бытавых і вытворчых патрэб магутнасці
сілавікоў не хопіць.
... 3 мая 1914 г. адстаўны капітан Сяргей Мікалаевіч Манастырскі
звярнуўся да губернатара з просьбаю: дазволіць будаўніцтва двухпавярховага
драўлянага будынка на вольным участку зямлі па вул. Паштовай. Вось тут і
размясцілася «зала для канцэртаў, тэатральных паказаў і кінематографа» –
наш знакаміты «Эдэн» (польскі варыянт біблейскага слова «эдэм», якое
вызначае рай).
Загорнем уяўныя «Запісы Гарадзенца» і вернемся ў складаны час
пачатку XXІ стагоддзя. Так хочацца, каб нам, сённяшнім гараджанам, жылося
лепш, каб мы з Вамі былі дабрэй і міласэрней адзін да аднаго, каб нашым
дзецям і ўнукам было б найлепш жыць у Гродне, чым у любым іншым горадзе
краіны ці замежжа. Няхай гісторыя наша дапаможа нам у гэтым, бо яна –
«magistra vitea» (настаўніца жыцця).
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Таварыства сельскай гаспадаркі
Гісторыя Гродзенскага таварыства сельскай гаспадаркі бярэ свой пачатак
у Гродзенскай сельскагаспадарчай

суполцы, арганізаванай на падставе

пастановы міністра земляробства і дзяржаўнай маёмасці ад 12.07.1897 г. (тут
і далей даты даюцца па новаму стылю). Па ініцыятыве губернскага маршалка
шляхты Яна Урсына-Нямцэвіча дваццаць два памешчыкі сабраліся 29
студзеня 1898 г. у Гродне і стварылі названую суполку з мэтаю «дапамогі ў
набыцці сродкаў для вытво рчасці сельскагаспадарчай

прадукцыі і яе збыту

без пасрэднікаў». Першы агульны сход (121 чал.) адбыўся 27 сакавіка 1898 г. у
Гродне, які быў выбраны на месцы рэзідэнцыі з погляду найлепшых
камунікацыйных сувязяў. На пасяджэннях было вырашана, што сябрамі
сельскагаспадарчай суполкі могуць быць не толькі ўладальнікі маёнткаў, але і
арандатары, і ўпраўляючыя маёнткамі. Старшынёй суполкі быў выбраны
Оттан Бэер, уладальнік маёнтка Макаўляны Сакольскага павета, выпускнік
Сарбоны і Коледжа дэ Франс, сасланы ў Сібір пасля 1863 г. Сябрамі Рады сталі
Я.Карповіч,

Я.Урсын-Нямцэвіч,

Д.Корыбут-Дашкевіч,

В.Сыцін,

Я.Ротт;

рэвізійнай камісіі – А.Квіцінскі, Д.Тарасовіч, С.Ячыноўскі; кандыдатамі на
сяброў Рады – С.Пузыня, В.Рашкоўскі, К.Скірмунт. На чэрвеньскім сходзе
сяброў Гродзенскай сельскагаспадарчай суполкі быў выбраны яе дырэктар –
барон Мар’ян Мантэйфель. Пра гэты сход пісала Л.Майету Э.Ажэшка: «Горад
закіпеў. На вуліцах

вазы, цугі і ліўрэі, у гасцініцах цесната, па дамах

візіты...хто ведае, якой катакомбай з’яўляецца тут звычайнае жыццё, сабе
можна ўявіць значную з’яву, якую ўяўляла гэтае раптоўна напухлае польскае
жыццё. Польскае, бо лічба прыбыўшых рускіх жыхароў складала толькі 5 % ад
агульна сабраных... Польскія размовы, пасяджэнні, праводзімыя па-расійску,
з парадкам, элегантнасцю і красамоўнасцю, якія прыводзілі ў здзіўленне гэтых
людзей, якія ніколі ў жыцці не выконвалі ніякіх публічных актаў».
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Афіцыйнай

уладаю

сельскагаспадарчая

Гродзенская

суполка

была

зацверджана 27 жніўня 1898 г. Дзейнасць яе
абмяжоўвалася гандлёвымі аперацыямі, што
не задавальняла тых сяброў суполкі, якія
жадалі

бачыць

яе

пазагаспадарчым
жыхароў

больш

шырокім,

прадстаўніком

Гродзенскай

губерні,

сельскіх
прычым

менавіта шляхецтва, якое пераважала сярод
сяброў суполкі. Ужо ў верасні 1899 г. пачаліся
намаганні

ўнесці

Гродзенскай
статут»,

Мал. 19. К.Г. Скірмунт

на

сельскагаспадарчыя суполкі. Дваццатага
земляробства

і

дзяржаўнай

маёмасці

адпаведныя

губерні

змены

падставе

ўмовам

ў «нармальны

якога

дзейнічалі

сакавіка 1900 г. Міністэрства
зацвердзіла

статут

таварыства.

Трыццатага лістапада 1900 г. адбыўся ўстаноўчы сход сяброў Гродзенскага
таварыства

сельскай

гаспадаркі.

Дазвол на

яго

арганізацыю атрымаў

губернскі маршалак шляхты Ян Урсын-Нямцэвіч, але смерць не дазволіла яму
закончьщь справу. Першае ўрачыстае пасяджэнне адбылося 23 лютага 1901 г.
пад старшынствам новага маршалка Пятра Вяро ўкіна. Прысутнічалі 78
чалавек. Жадаючыя запісваліся ў сяб ры таварыства за 10 рублёў і ўносілі 10
рублёў узносу. Сяб рам таварыства мог быць любы грамадзянін расійскай
дзяржавы без розніцы саслоўя, які «займаецца або цікавіцца сельскай
гаспадаркай». Яны падзяляліся на звычайных, пажыццёвых, ганаровых,
карэспандэн таў і супрацоўнікаў.
Віцэ-старшынёю быў выбраны князь Станіслаў Святаполк-Чацвярцінскі
(ён згадзіўся толькі на шэсць месяцаў, спаслаўшыся на вялікую занятасць).
Сябрамі Рады (выканаўчага органа таварыства) сталі: Юльян Урсын-Нямцэвіч,
Дзмітры Карыбут-Дашкевіч, Канстанцін Скірмунт, князь Станіслаў Пузыня,
Барташ Рашко ўскі, Вячаслаў Банькоўскі, Казімір Волмер, Аляксей Азнабішын,
Станіслаў

Сяхеня.

У

рэвізійную

камісію

(кантрольны

орган)

увайшлі

С.С.Ячыноўскі, Шэмет, М.Урсын-Нямцэвіч, Баснін і Бельскі. Сакратаром
таварыства прызначылі Гродзенскага адваката Бяляўскага, а скарбнікам
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(казначэем) – К.А.Коцела. Вырашылі, што агульныя сходы сяброў будуць
адбывацца тры разы ў год, а Рады — не менш аднаго раза ў месяц.
На агульным сходзе 4 красавіка 1901 г. было прынята рашэнне аб
стварэнні сельскагаспадарчай школы. Для гэтай мэты доктар Чэслаў Бітнер
ахвяраваў 16 дзесяцін зямлі ў сваім маёнтку Масевічы Ваўкавыскага павета.
Грунт (5 дзесяцін) пад будынак школы ахвяраваў палкоўнік М.Жарабцоў у
сваім маёнтку Крэмяніца Ваўкавыскага павета На зямлі, якую падарыў князь
В.Друцкі- Любецкі ў маёнтку Станіславова (1 дзес., цяпер у межах Гродна),
меркавалася адкрыць станцыю кантролю насенняў і гною. Двойчы (23
чэрвеня і 30 лістапада 1901 г.) уздымалася пытанне аб стварэнні для сельскіх
гаспадароў дзвюх касаў: пёнсіённай і на выпадак хваробы. Пасля дыскусій
гэтыя праекты былі адкладзены. Затое быў створаны Камітэт вінакурэння пры
таварыстве (статут яго зацверджаны 10.04.1901г.), які дабіўся павышэння
ўрадавых коштаў на спірт з 55 кап. да 60 кап. за вядро, што павялічыла
даходы вытворцаў на 70 тысяч рублёў.
З канца 1901 г. па 1905 г. віцэ-старшынёю таварыства быў Канстанцін
Генрыхавіч Скірмунт (30.08.1866, Моладава Гродзенскай губ. - 24.07.1949).
Асоба вельмі цікавая, таму нельга не ўспомніць хаця б некаторыя факты яго
біяграфіі. Пасля заканчэння юрыдычнага факультэта ў 1887 г. Скірмунт
служыў у міністэрстве юстыцыі з адкамандзіраваннем у ІV дэпартамент
Кіруючага сената. У 1889 г. ён пакінуў дзяржаўную службу і заняўся сельскай
гаспадаркай у сваім радавым маёнтку. З ажыўленнем мясцовага грамадскапалітычнага жыцця прыняў у ім самы актыўны ўдзел. В 1905 г. быў залічаны
да міністэрства земляробства. Пазней тройчы выбіраўся сябрам Дзяржаўнай
рады ад землеўладальнікаў Гродзенскай губерні. У 1907 г. быў адным з
заснавальнікаў
эміграваў

у

Краёвай партыі Літвы і Беларусі. Пасля падзей 1917 г.

Францыю,

дзе

быў

адным

з

заснавальнікаў

Польскага

нацыянальнага камітэта ў Парыжы (жнівень 1917г.), яго прадстаўніком у
Рыме. У 1919–1921 г. Скірмунт быў польскім паслом у Італіі, у 1921–1922 –
міністрам

замежных

спраў

Польшчы,

у

1922–1924

г.

–

паслом

у

Вялікабрытаніі.
Адной з турбот Скірмунта

на пасадзе віцэ-старшыні Гродзенскага

сельскагаспадарчага таварыства стала павелічэнне яго колькаснага складу. У
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спісе за 31 сакавіка 1902 г. таварыства налічвала 174 сяб ры, з якіх 135 было
палякаў, 39 – «рускага паходжання». Праз два гады было 244 сябры, у тым ліку
197 палякаў і 47 расіян. Найбольшая колькасць сябро ў таварыства паходзіла з
Сакольскага, Беластоцкага, Бельскага, Брэсцкага, Пружанскага паветаў,
меней было з Гродзенскага, Кобрынскага, Слонімскага і Ваўкавыскага.
Сучаснік з Сакольскага павета пісаў у часопісе «Кгаj» (№ 4 за 25.01.1902 г.):
«Павінны

мы

запрашаць

сябрамі

не

толькі

інтэлігентных

і

выбітных

гаспадароў, але і сялян з тых ваколіц, якія маюць добрыя водгукі, і нават
дазволіць ім бясплатны ўдзел».
Этнічны склад таварыства яшчэ раз падкрэслівае спробу палякаў
Беларусі

зрабіць

нацыянальнага

сельскагаспадарчую

руху.

У

апошнім

з

арганізацыю
канца

1880-х

апорай
гадоў

польскага
адбывалася

пераарыентацыя, з’явіўся, як пісаў беларускі гісторык А.Цвікевіч у кнізе
«Западно-русизм», «капіталістычны нацыяналізм», на чале якога стаў польскі
магнат-землеўласнік.

Буйное

польскае

шляхецтва

рабілася

сапраўдным

кіраўніком польскай грамадскай думкі ў канцы ХІХ ст.- пачатку ХХ ст. Ролю
таварыстваў сельскай гаспадаркі ў грамадска-палітычным жыцці гэтага часу
адзначыў і гродзенскі гісторык А.Смалянчук, які пісаў, што яны служылі
справе аб’яднання польскіх дваран-землеўласнікаў і па сутнасці ператварыліся
ў польскія дваранскія сходы (успомніце словы Ажэшкі пра гродзенскі сход
таварыства).
На пятым пасяджэнні Гродзенскага таварыства сельскай гаспадаркі 13
чэрвеня 1902 г. маршалак П.Вяроўкін прачытаў ліст Ажэшкі, у якім тая
пісала, што хоча падараваць ім свой радавы маёнтак Гнойніца (каля 3 км ад
Гродна) з умоваю атрымання пажыццёва штогадовай рэнты ў суме 600 руб.
Паколькі законы абмяжоўвалі зямельныя правы палякаў-землеўласнікаў, дык
гэта можна было зрабіць толькі з дазволу цара. Просьба Ажэшкі да яго нават
не дайшла. Не ўдалося таксама прадаць маёнтак таварыству (хаця знайшоўся
ананімны ахвярадаўца на пакрыццё коштаў закупкі), бо віленскі генералгубернатар не даў на гэта згоду.
У канцы 1902 г. нарэшце зацвердзілі статуты камітэтаў конегадоўлі,
жывёлагадоўлі і малочнай вытворчасці. Практычная дзейнасць таварыства
абмяжоўвалася даследаваннем уплыву на ўраджай гною і новых насенняў на
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грунтах маёнтка Станіславова, падараваных В.Друцкім- Любецкім. У студзені
1903 г. таварыства прадставіла Надзвычайнай радзе па справах патрэб
сельскай

гаспадаркі

матэрыял,

у

якім

адзначыла

галоўныя

праблемы

землеўладальнікаў Гродзенскай губерні:
*

стварэнне вышэйшай сельскагаспадарчай навучэльні ў Вільні;

*

арганізацыя сельскагаспадарчых школаў у правінцыі;

*

утрыманне за кошт дзяржавы або пры яе дапамозе інструктараў па

гадоўлі і малакавытворчасці;
*
*

арганізацыя эміграцыі сялян;
паляпшэнне быту сялян праз развіццё дробнага крэдыту і ліквідацыю

сервітутаў і церазпалосіцы;
*

права вольнага продажу і абмену зямлі;

*

увядзенне гіпатэкі;

*
*

ліквідацыя абмежаванняў для палякаў у Дваранскім банку;
будаўніцтва дарог, супрацьпажарная ахова, новыя мытныя тарыфы.
Гарачую дыскусію ў час абмеркавання матэрыяла выклікала прапанова

К.Г.Скірмунта
Чацвярцінскі
«крыніцай

аб

абавязковым

заявіў,

рэвалюцыі

што
і

навучанні

асвета

і

практычна

дзяцей

абавязковае

сялян.

С.Святаполк-

навучэнне

з’яўляюцца

аслабляюць вытворчыя сілы

краю».

Супраць гэтага выступіў П.Вяроўкін, а група польскіх уладальнікаў нават
закранула п раблему аб характары школьных устаноў у губерні. На іх погляд,
не царкоўна-прыходскія школы, якія галоўным чынам распаўсюджваюць
праваслаўе, а міністэрскія школы адпавядаюць мэтам пачатковай школы.
Галасаванне дало наступны вынік: 35 сябро ў прагаласавалі «супраць», 11 «за»
увядзенне пачатковай асветы.
На майскім сходзе 1903 г. П.Вяро ўкін адзначыў падзенне цікавасці
землеўласнікаў да дзейнасці таварыства: «З усяго краю гродзенскія жыхары
праявілі найбольшую абыякавасць да грамадскіх спраў, бо ні адна губерня не
скампраментавала

сябе

такім

нязначным

удзелам

землеўладальнікаў

у

таварыстве сельскай гаспадаркі». З мэтаю прыцягнуць новых сяброў і
ажывіць дзейнасць таварыства было запланавана правесці ў маі-чэрвені 1904
г. вялікую прамыслова-сельскагаспадарчую і прамыслова-гандлёвую выставу ў
лясочку «Звярынец» пад Беластокам. Але на снежаньскім сходзе 1903 г. было
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вырашана перанесці на вясну 1905 г. па прычыне «няўдалага ўраджаю».
Пачаўшаяся вайна Расіі з Японіяй і рэвалюцыя 1905-1907 г. не далі
магчымасці ажыццявіць гэты праект.
Пасля

рэвалюцыі

грамадска-палітычнае

становішча

прывяло

да

скарачэння дзейнасці таварыства. Пасля «двухгадовага поўнага застою» ў
1909 г. таварыства было адноўлена. Яго адраджэнцамі сталі вядомыя на
Гродзеншчыне

памешчыкі

і

землеўладальнікі:

князь

С.К.Святаполк-

Чацвярцінскі, барон М.Р.Манцэйфель, К.Г.Скірмунт, Ю.I.Урсын-Нямцэвіч,
С.І.Клімашэўскі і іншыя — усяго 12 чалавек. Згодна з «Нормальным уставом
для местных сельскохозяйственных обществ» ад 1910 г. мэтай таварыства
было «садзейнічаць у Гродзенскай губерні злучанымі сіламі сваіх сяброў
развіццю і ўдасканальванню сельскай гаспадаркі і сельскай прамысловасці».
У 1909 г. у склад Рады ўвайшлі 12 чалавек: старшыня — Станіслаў
Канстанцінавіч Незабітоўскі, таварыш (намеснік) старшыні — Аляксандр
Аляксандравіч Азнабішын
барон

Ст.С.Брунаў,

Пачобут,

I.I.Біспінг

Кантрольным

(віцэ-губернатар Гродзенскай губерні), сябры —

князь

К.Ст.Святаполк-Чацвярцінскі,

(казначэй),

органам

была

М.А.Блаўдзевіч

рэвізійная

камісія

М.Ф.Адляніцкі-

(сакратар)
з

і

чатырох

іншыя.
чалавек:

С.А.Лямпіцкі, I.I.Урсын-Нямцэвіч, князь С.I.Пузыня, I.А.Скірмунт. У 1909
справаздаўчым годзе «сапраўдных» членаў таварыства налічвалася 68 чалавек,
у 1910 г. — 75, у 1912— 73 чалавекі. Сярод іх — К.Незабітоўскі (старшыня ў
1912 г.), князь Е.Сапега (старшыня ў 1913-1914 г.), браты Ф.У. і Л.У.БутаўтыАнджэйкавічы;

I.I. ,

М.I.,

Ю.I.Урсын-Нямцэвічы;

бацька

і

сын

К.С. і

С.К.Святаполк-Чацвярцінскі, граф I.Ст.Касакоўскі, князь У.А.Друцкі-Любецкі і
толькі адна жанчына — графіня Надзея Аляксандраўна Бобрынская. У
таварыстве былі чатыры «ганаровыя» сябры — старшыня Савета Міністраў
Пётр Аркадзьевіч Сталыпін (з чэрвеня 1902 г. па сакавік 1903 г. — гродзенскі
губернатар),

князь

Станіслаў

Канстанцінавіч

Святаполк-Чацвярцінскі,

Мікалай Аляксандравіч Дабравольскі (з 17 лютага па 1 лістапада 1890 г. —
гродзенскі губернатар), А.Е.Ярмолаў.
Бюджэт таварыства складаўся з гадавых сябро ўскіх узносаў, даходаў ад
мерапрыемстваў, ахвяраванняў грамадскіх устаноў, субсідый дэпартамента
земляробства Упраўлення земляробства і дзяржаўных маёмасцяў, урадавага
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агранома Гродзенскай губерні і дзяржаўнай казны. Напрыклад, у снежні 1913
г. Упраўленне выдаткавала 4 тыс. руб. на мерапрыемствы па паляпшэнню
жывёлагадоўлі. Дапамога ад казны ў 1911 г. – 4 500 руб., у 1912 г. – 5 700
руб., у 1913 г. – 8 000 руб.
У 1911 г. быў створаны «Саюз жывёлаводаў і жывёлазаводчыкаў». У
пачатку 1914 г. ён налічваў 75 землеўладальнікаў

з 88 кароўнікамі (785

кароў). Вясной 1914 г. у саюз увайшлі землеўладальнікі Сувалкаўскай і
некаторых паветаў Віленскай губерні. Гродзенскае таварыства сельскай
гаспадаркі мела сваё памяшканне і ўказвала свой адрас такім чынам:
чыгуначная станцыя, пошта, тэлеграф, тэлефон — г. Гродна. На жаль, пакуль
што мне невядома, у якім гарадскім будынку збіраліся сябры таварыства.
Раён жа яго дзейнасці ў 1900 г. ахопліваў дзевяць паветаў. Гэта значыць, што
амаль на

ўсю

Гродзенскую губерню,

Пружанскага, Бельскага
сельскай

гаспадаркі.

акрамя Брэсцкага,

Кобрынскага,

паветаў, дзе дзейнічала Брэсцкае таварыства

Так,

напрыклад,

існавалі

аддзяленні

Гродзенскага

таварыства ў м.Лунне, Заблудаве, Кузніцы, Ваўкавыску, Слоніму, м.Скідзелі,
Мастах, Індуры, Крынках. Уся дзейнасць таварыства была накіравана на
перабудову сельскай гаспадаркі і прамысловасці. Успомнім, што ў гэты час у
Беларусі праходзіць сталыпінская аграрная рэформа. Паводле ўказа ад 29 мая
1911 г. землеўпарадкавальныя камісіі атрымалі права прымусова выдзяляць
сялянам зямлю ў адным участку і перасяляць іх на хутары. Таварыства
дапамагала рэалізоўваць гэты ўказ. У «Запісцы Рады Гродзенскага таварыства
сельскай гаспадаркі» яшчэ ў 1903 г. (калі гродзенскім губернатарам быў
Сталыпін) падкрэслівалася, што «ва ўладкаванні хутарнага валодання сялян і ў
рассяленні шматдворных вёсак павінен быць цэнтр цяжару мерапрыемстваў,
накіраваных на развіццё сельскагаспадарчай прамысловасці ў сялянскім
свеце. Без гэтага ўсё астатняе будзе толькі шэрагам паўмер і будзе насіць
чыста паліатыўны характар».
Перш за ўсё таварыства даследавала становішча гаспадарак сваіх членаў.
Для гэтага былі складзены «вопросные листки», збіраліся статыстычныя
звесткі, ажыццяўляліся экскурсіі па ўзорных гаспадарках (1905 г. іх было 15).
Бясплатна або за меншы кошт сябры таварыства забяспечваліся насеннем
хлебоў, траў,

тэхнічных

раслін і агародніны (такім чынам укараняўся
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шматпольны севазварот), саджанцамі пладовых дрэў, племянной жывёлай,
угнаеннямі, тэхнікай (жняяркі, маслабойкі, сепаратары, пралкі, лядоўні).
Значную ўвагу надавала таварыства барацьбе з ворагамі сельскай гаспадаркі,
такімі, як: пяскі, яры, дрыгва, эпізаотыі, шкоднікі раслін, хваробы жывёл.
Сябры таварыства ліквідоўвалі церазпалосіцу, рэгулявалі лясную і водную
гаспадаркі, арганізоўвалі кааператывы, наладжвалі народны дробны крэдыт,
садзейнічалі развіццю кустарнай прамысловасці, змяншэнню пажараў і
лепшаму захоўванню мясцовых дарог.
У

функцыі

таварыства

ўваходзіла

і

распаўсюджванне

сельскагаспадарчых ведаў. З гэтай мэтай на агульных сходах чыталіся
рэфераты. Напрыклад, у 1911 г. сябар Магілёўскага таварыства сельскай
гаспадаркі К.Свяцкі выступіў на тэму «Дацкі спосаб кармлення малочнай
жывёлы і выкарыстанне яго ў нашых гаспадарках», а С.К.Вільпішэўскі — на
тэму «Аб нітрабактэрыі з насенняў і глебы для павелічэння ўраджаю
матылкавых

раслін».

друкаваліся плакаты,

Арганізоўваліся выставы,
праводзіліся курсы.

У

фарміраваліся бібліятэкі,
Гродне

існавала

сярэдняе

сельскагаспадарчае вучылішча, а ў 1913 г. было дазволена стварыць падобную
школу. Апошняя не была, відаць, адчынена з прычыны пачатку Першай
сусветнай вайны (пазней у 1919 г. доктар Уладзімір-Адольф Здзіслававіч
Бітнер прапануе арганізаваць сельскагаспадарчую

школу

ў сваім маёнтку

Кватары і выдзеліць для яе 18 дзесяцін зямлі).
У справаздачы таварыства за 1911 г. адзначалася «здавальняючая з’ява,
якая заключаецца ў тым, што дзейнасць таварыства ў бягучым годзе не
абмяжоўвалася кабінетнымі заняткамі, а прыняла жывы, практычны кірунак,
ахопліваючы шырокія грамадскія і сельскагаспадарчыя інтарэсы». З галоўных
мерапрыемстваў называліся сельскагаспадарчыя курсы (70 слухачоў), курсы
для абслугоўвання сельскагаспадарчых машын (30–50 чал.), выставы ў Гродне
і ўтварэнне даследчага поля «Цагельня». Пра апошняе скажам трохі больш.
Пытанне аб адкрыцці даследчага поля было ўзнята яшчэ на пасяджэнні
агульнага сходу сяб роў таварыства 18.09 (1.10) 1910 г. I вось, нарэшце,
таварыства было арганізавана ў маёнтку Будоўля (цяпер вёска ў Абухаўскім
сельсавеце Гродзенскага р-на), дзе быў выдзелены ў дваццаціпяцігадовае
бясплатнае

карыстанне ўчастак зямлі
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памерам

у 21 дзесяціну 1 920

квадратных сажаняў. Дзякуючы датацыі міністэрства сельскай гаспадаркі ў
суме

5 800 руб.,

пабудавалі

дом

для працаўніко ў,

стайні,

кароўнікі,

падрыхтавалі даследчае поле. Загадчыкам быў Казімір Генрыхавіч Урублеўскі.
Ён меў двух асістэнтаў, тэхнічнага памочніка, трох батракоў, служачага
лабараторыі і «кароўніцу».
Першыя пробныя пасевы аўса, ячменю, гароху, 20 сартоў бульбы былі
зроблены на даследчым полі вясною 1911 г. Праз чатыры гады доследы вяліся
ўжо па ячменю (10 сартоў), аўсу (15 сартоў), капусце (20), кармавых (13) і
цукровых (29) буракам, бульбе (50), жыту і г.д. У 1915 годзе ў «Цагельні»
існавалі дзве лабараторыі — хімічная і батанічная, метэаралагічная станцыя,
батанічны сад, дзе высявалі некалькі дзесяткаў сартоў траў, лекавых і
прамысловых раслін. Вяліся вегетацыйныя доследы з калійнымі, фосфарнымі,
азотнымі ўгнаеннямі, дзеяннем вапны на глебу. «Цагельня» мела свіран, хлеў
для

жывёлы,

ляднік,

калодзеж

з

помпаю,

сховішча

для

гною,

сельскагаспадарчыя машыны і інвентар.
У 1915 г. Таварыства сельскай гаспадаркі перастала існаваць, бо на
Гродзеншчыну набліжалася першая сусветная вайна. На жнівень была
запланавана эвакуацыя даследчага поля «Цагельня».
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"Гродна абараняць упарта"
(эпізод Першай сусветнай вайны)
Першага (чатырнаццатага) жніўня 1914 г. Траісты саюз (Германія,
Аўстра-Венгрыя, Італія) і Антанта (Англія, Францыя, Расія) развязалі першую
сусветную вайну, якая пракацілася і праз гродзенскую зямлю. Яна адчула на
сабе ўвесь цяжар вайны: была арэнай бітваў, перажыла масавы адыход,
бежанства і чатырохгадовы нямецкі акупацыйны рэжым.
З 18 (31) ліпеня 1914 г. (далей даты прыводзяцца па новаму стылю)
Гродзенская губерня была абвешчана на ваенным становішчы. Пра гэтае ў
Гродне паведамляла надрукаваная ў губернскай друкарні і размешчаная ва ўсіх
людных

месцах

(у прыватнасці, на

чыгуначным

вакзале,

пры буйных

прадпрыемствах) аб’ява губернатара генерал-маёра В.М.Шыбекі. У гэты ж час
дайшла

да

Гродна

вестка

аб

мабілізацыі

рускіх

ваенных

сілаў.

На

Гродзеншчыне да верасня 1915 г. адбылося 9 мабілізацыяў ратнікаў апалчэння
першага і другога разрадаў. У выніку ў расійскае войска былі прызваны, па
падліках гродзенскага гісторыка В.Карнялюка, каля 103 тыс. мужчын.
У летапісе гродзенскага

Сафійскага сабора (ксеракопію некаторых

старонак рукапісу п радставіў нам прафесар ГрДУ В.М.Чарапіца) можна
прачытаць: «... 19 ліпеня пачаўся ад’езд жыхароў з Гродна... На вакзале
пачалося

нешта

непрадказальнае...

Выязджалі

сямействы

служачых

–

ваенных, чыноўнікаў, духавенства і прыватных асоб. Станцыя чыгункі была
завалена багажом (скрынямі, кошыкамі, цюкамі і да т.п.); тысячы людзей не
толькі на пероне, але і на палатне чыгункі, па 12–20 і болей гадзін стаялі,
чакаючы магчымасці ўвайсці ў вагон. Пачалі прыбываць вайсковыя часці».
Другога жніўня на Параднай (сёння Савецкая) плошчы адбыўся малебен.
Апошні пратапрасвіцер рускай арміі і флоту Г.Шавельскі ўспамінаў: «...У 4
гадзіны дня Гродзенскі архіепіскап Міхаіл з духавенствам служыў на плошчы
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малебен перад вынесенай на плошчу святыней горада Гродна – Калажанскім
абразам Мацяры Божай. Сабраўся ўвесь горад. Енк стаяў ад

рыданняў

натоўпу...». Было чаго палохацца. Вось што пісала Віленская тыднёвая
каталіцкая газета «Bielarus» (№32 ад 20.08): «З Горадні даносяць у газету
«Голас Масквы», што над местам з’яўляюцца нямецкія аэрапланы, з якіх адзін
удалося падстрэліць».
Далейшыя падзеі летапіс Сафійскага сабора апісвае так: «У канцы м[есяца]
жніўня ўсе ўрадавыя ўстановы былі эвакуіраваны з Гродны ў павятовы горад
Слонім; такім чынам, выехалі з Гродны і ўсе чыноўнікі. У пачатку м[есяца]
верасня засталіся ў Гродне духавенства і няшмат абывацеляў-мужчын... Немцы
падыходзілі да Нёмана. 12-га верасня немцы пачалі бамбардзіраваць Друскенікі,
Сапоцкін. У Гродне даносілася пальба... Вайсковыя часці ўсё прыбывалі і,
праходзячы праз горад, неўзабаве ўступалі ў лінію агню». Газета «Bielarus» (№34
ад 3.09) паведамляла: «Усе гродзенскія школы на час вайны пераносяцца
некаторыя – у Пензу, а некаторыя ў Смаленск».
Аб становішчы ў Гродне сучаснік падзей

Ю.Ядкоўскі пісаў 12 верасня

В.Шукевічу: «У Гродне ўмовы зусім іншыя – няма цукру, солі і белага хлеба. Чорная
соль у кавалках... Крыжакі ўжо блізка. Толькі Нёман аддзяляе нас ад бяды. [...]
У Сувалках немцы, здаецца, паводзяць сябе нядрэнна. Ганенняў і
здзекаў няма.
Мінулым вечарам і ўсю ноч мы забаўляліся слуханнем музыкі пекла. Тут
яна ўспрымаецца цалкам інакш... [...] Сцены так сатрасаюцца, што пісаць
немагчыма. Але я

не збіраюся пакідаць горад. Каб пазбегнуць эвакуацыі,

думаю запісацца да Чырвонага Крыжа. Нашыя выязджаюць сёння [...] коньмі
да Навагрудка... Я са сваімі калекцыямі «часова» застаюся ў Гродне... Цяжка
пакінуць тое, што збіраў столькі гадоў, адмаўляючы сабе ва ўсім...
А што ў горадзе?
На вуліцы Тэлеграфнай засталіся 3-4 чалавекі, якія не маюць магчымасці
выехаць. На Паштовай крыху больш, аднак, да вечара і яна апусцее. У самым
горадзе яшчэ не разарваўся ніводны снарад. Але гэта часова».
Карціну падзей дапаўняе наступны ліст Ядкоўскага ад 3 кастрычніка: «Я
ніколі не быў занадта нярвовым, аднак, ад гукаў той музыкі, якую мы маем
прыемнасць слухаць у Гродне, можна атрымаць інфаркт! Дзесяць дзён «ігралі»
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гарматы на адлегласці 18 вёрст, і нават бліжэй, каля Гожы. У апусцелым
горадзе гэтыя гукі выклікалі незвычайнае ўражанне. Але ўсё гэта ў мінулым. [...]
Учора ў Гродне быў Кірыл Уладзіміравіч, яшчэ адзін з вялікіх князёў. Ён
спыніўся ў Станіславове. Вялікі князь Мікалай Мікалаевіч уладкаваў сваё бюро
ў будынку рэальнай школы. Разам з ім быў Рузскі. [...]».
Растлумачым чытачу некаторыя прозвішчы: В.кн. Мікалай Мікалаевіч быў
у

гэты

час

Вярхоўным

галоўнакамандуючым,

а

М.

У.

Рузскі

–

галоўнакамандуючым 2-й арміі. Пра апошняга напісаў у сваім ваенным дзённіку
вялікі князь Андрэй Уладзіміравіч Раманаў, які быў у Гродне 14 кастрычніка
1914 г.: «Ён жыў у маленькім драўляным доміку, які ахоўваўся кубанскімі
казакамі. Увесь пакой быў застаўлены сталамі, пакрытымі мапамі. Генерал
Рузскі – чалавек, які яўна пазбаўлены знешняй прыгажосці. Фігура сутулаватая.
Сярэдняга росту. Валасы рэдкія і сівыя. Твар худы, нават аскэтычны, і толькі
жвавыя жывыя вочы блішчаць энергіяй з-пад даволі вялікіх акуляраў».
Асабліва неспакойнымі выдаліся для гродзенцаў дні 27 – 29 верасня, але
ў апошні дзень пранеслася радасная вестка аб адыходзе германскіх войск з
Сувалкаўскай

і

Гродзенскай губерняў,

зняцці асады

крэпасці

Асавец і

наступленні расійскіх войск у напрамку Усходняй Прусіі. Летапіс Сафійскага
сабора сведчыць: «... У Гродне стала спакайней; жыццё наладжвалася патроху,
як было раней. Пачалі памалу вяртацца ў Гродна ад’ехаўшыя было жыхары;
вяртацца пачалі ў м[есяцы] кастрычніку 1914 года і некаторыя ўрадавыя
ўстановы; вярнулася ў Гродна каля 10 кастрычніка і Гродзенская Кансісторыя.
У м[есяцы] лістападзе прыехалі ў Гродна і сем’і духавенства – хто з Масквы, хто
з Мінска і Ноўгарада, хто з розных больш блізкіх ці нават больш далёкіх мясцін».
14-15 лістапада 1914 г. у Гродне былі імператар Мікалай ІІ, імператрыца
Аляксандра Фёдараўна і дачкі – Вольга Мікалаеўна і Таццяна Мікалаеўна. Вось
што запісаў у свой дзённік Мікалай ІІ: «У 10 гадзін прыехаў у Гродна. Прыняў
асоб, якія тут начальствуюць, і дэпутацыі ад губерняў. У 10 1/2 п рыехала
Алекс з Вольгай і Таццянай. Радасна было сустрэцца. Паехалі разам у сабор, а
затым у два лазарэты з параненымі. Надвор’е было халоднае і дажджлівае.
Паснедалі ў цягніку. У 2 1/4 накіраваліся з камендантам Кайгародавым праз
горад па Асавецкай шашы. Даехалі да форта № 4 на ўзвышшы. Выслухалі
даклад аб працах па ўзмацненню абароны крэпасці.
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Аглядзеў форт і батарэю № 19. Вярнуўся ў цягнік каля 5 гадзін. Па
дарозе па-за горадам стаялі войскі, якія прыйшлі з розных умацаванняў.
Чытаў да абеда. У 10 1/2 паехалі на поўнач».
Падрабязнасці

наведвання

імператарскай

сям’ёй

14

лістапада

Сафійскага сабора перадае яго «Летапись». Сустрэлі Мікалая ІІ архіепіскап
Міхаіл і Беластоцкі вікары епіскап Уладзімір. Першы сказаў прамову, а другі
акрапіў святою вадой, а пасля малення падаравалі царственным асобам іконы
ад Гродзенскага сафійскага брацтва і ад прыхаджан. Настаяцель сабора
протаіерэй Іаан Карчынскі паднёс імператару свае кнігі «Софийский собор»,
«Коложская церковь», «Гродненский богогласник».
Цар вельмі асцярожна ставіўся да заходніх зямель сваёй імперыі. Яшчэ
27 жніўня 1914 г. ад яго імя быў апублікаваны заклік да палякаў (на рускай і
польскай мовах на адной старонцы). Між іншым, там было напісана: «...Няхай
не будзе межаў, якія разрэзалі на часткі польскі народ! Няхай злучыцца ён у
адзіны пад скіпетрам Рускага цара! Пад скіпетрам гэтым адродзіцца
Польшча вольная, у сваёй веры, мове і самаўпраўленні.
Аднаго чакае ад Вас Расія – такой жа павагі да правоў тых народнасцяў,
з якімі звязала Вас гісторыя...». У Гродне Мікалай ІІ са світаю сустракаліся з
дэлегацыямі

ад

прадстаўнікамі

розных
шляхты,

колаў

насельніцтва:

«сялянства».

афіцыйнымі

Прагучала

чыноўнікамі,

«ўдзячнасць яўрэйскаму

насельніцтву крэпасці Гродна».
«Канец года, – чытаем у летапісе Сафійскага сабора, – прайшоў у Гродне
даволі спакойна. Свята Ражства Хрыстова і Новы год
звычайна.

Часам

глуха

даносілася

з

Усходняй

прайшлі амаль як

Прусіі

артылерыйская

страляніна.., прыбывалі параненыя.., праходзілі вайсковыя часткі і абозы... і
на сэрцы было не без трывогі...».
Сёмага лютага 1915 г. 8-я і 10-я германскія арміі пачалі Аўгустоўскую
аперацыю па захопу 10-й рускай арміі ва Усходняй Прусіі. Маючы значна
большыя сілы, асабліва ў артылерыі, немцы сталі цясніць рускіх. Вайна
няспынна набліжалася да губернскага цэнтра:
20.02 – 30.03 – адбылася Праснышская аперацыя германскіх войскаў з мэтаю
ліквідацыі рускіх войск у Польшчы. 1-я і 12-я рускія арміі адышлі;
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20 – 21.02 – пасля гарачых баёў у 7-8 км на захад ад Сапоцкіна былі
паланёны апошнія часткі 20-га корпуса;
23 – 26.02 – бой за вышыню 100.3 у в.Рацічы, 25 км на поўнач ад Гродна.
Страты рускіх склалі звыш 3 тыс. чал.;
17.07 – у 6 гадзін 10 хвілін вечара аэрапланнай батарэяй быў абстрэляны
непрыяцельскі аэраплан, які пралятаў над Гродна. Відаць, гэта была не
адзіная спроба, бо ў газеце

«Bielarus» №32 (7.08) можна было прачытаць: «З

Горадні даносяць у газету «Голас Масквы», што над местам з’яўляюцца
нямецкія аэрапланы, з каторых адзін удалося падстрэліць»;
22.08 – захоплена Асавецкая крэпасць – шлях на Гродна з захаду быў
адчынены;
30.08 – 28-я пяхотная дывізія пакінула Ліпск і Сапоцкін, перайшла Нёман
праз мост каля в.Гожа;
30.08 – немцы занялі вёскі Свяцк, Галынка, Багатыры. У в.Хварасцяны і
Бяляны была размешчана цяжкая артылерыя, пад прыцэлам якой перш усяго
аказаліся 3-і, 4-ы, 5-ы фарты.
Пра становішча ў Гродне ў гэты час даносяць нам сведкі-сучаснікі. 1–8
сакавіка быў тут пісьменнік М.М.Прышвін, які ў сваім дзённіку занатаваў: «...
16 лютага (па ст.ст. – В.Ш.), Гродна. Увесь горад як бы задушаны вайной, вы
бярэце фурмана ў гасцініцу і не верыце, што ён да яе даедзе...». Ю.Ядкоўскі ў
лісце да В.Шукевіча 8 сакаві ка пісаў: «Зайздрошчу людзям, якія могуць
спакойна працаваць. У Гродне

самы спакойны чалавек губляе галаву, калі

Таўбэ (маецца на ўвазе нямецкая авіяцыя – В.Ш.) штодзённа пасылае
«падарун кі» з-пад хмар... Пра тое не пішуць, ды і што пісаць, калі, апроч
ваенных і горсткі гандляроў-яўрэяў, у Гродне фактычна нікога не засталося.
Кананаду цяпер слабей чуваць, затое часцей у горадзе «салюты» ад Таўбэ, якія
доўжацца гадзінамі.
Дарагавізна жудасная. Растлумачыць гэта можна толькі адсутнасцю
падвозу. І праўда, нават білеты да станцыі Гродна не прадаюцца. Сям’я
сядзіць, як мыш пад мятлой, бо кожную хвіліну могуць эвакуяваць. А гэта
самае непрыемнае.
... У Гродне цяпер такая нуда, што і перадаць немагчыма. Усе разбегліся,
пакінуўшы маёмасць на волю лёсу. А, дакладней, на волю салдатні. Вайсковыя
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пастоі надоўга застануцца ў памяці, і не толькі ў гродзенцаў! [...] Што можна
знішчыць,

знішчаюць,

разводзячы

вогнішчы на

падлогах! Зусім,

як у

сярэднявеччы! [...]».
Напярэдадні вайны вакол Гродна ішло будаўніцтва 13 тыповых фартоў
на адлегласці 8 – 15 вёрстаў ад горада, 23 нумарных апорных пунктаў на
ўзвод пяхоты і 19 літарных – на паўроты (так званыя «малыя фарты»). Да баёў
за гродзенскую крэпасць яе ўмацаванні былі ў рознай ступені гатоўнасці.
Штотыднёвая каталіцкая газета «Bielarus», выдаваемая ў Вільне, у № 27 ад 3
ліпеня 1914 г. паведамляла: «Ужо заканчваюцца работы па пабудове крэпасці,
якую восенню будуць пасвячаць. На гэту ўрачыстасць з’едуцца Важныя
Асобы, дык ужо цяпер шмат дзе па гродзеншчыне рамантуюць дарогі». Мяжа
Гродзенскага крапаснога раёна, як піша даследчык С.Піваварчык, «праходзіла
прыкладна ў 10 км ад праектуемых ліній фартоў і ўключала наступную
тэрыторыю: ад р.Нёмана на захад па Аўгустоўскаму каналу

да шашы каля

в.Чортак, затым па шашы на м.Сапоцкін і далей на паўднёвы захад па дарозе
на в. Кайчаны і Ліпск, ад Ліпска па р. Сідры, Сідоркі, праз м.Сідра да в.Цімані
па дарозе да ст.Кузніцы, ад ст.Кузніцы па дарозе праз в.Падліпкі да м.Індуры,
ад м.Індуры па р.Індурцы, Лашанцы, Свіслачы да р.Нёмана. Па р.Нёман уверх
па цячэнню да в.Плавы, ад в.Плавы па р. Котры, Піры праз в.Гушыцы,
Машталеры да м.Азёрах. Ад м. Азёры на поўнач па азёрам да ст.Парэчча. Па
чыгунцы на паўднёвы захад да паўстанка Сабаляны, па дарозе на в.Сабольцы,
Верхаполле, Крынічна, Плябанішкі да в.Пальніцы, а затым па Нёману да
Аўгустоўскага канала».
Акрамя

названых

фартоў,

часткова

захаваліся

тыя,

якія

былі

пабудаваны ў 1880–1890-х гадах з зямлі і дрэва па праекту 1887 г.: форт № 1
размеркаваўся на правым беразе Нёмана ва ўрочышчы Пышкі (я думаю,
кожны гродзенец ведае прыпынак «Фарты»); № 2 – у раёне сучаснай СШ № 12
(у час майго дзяцінства яго сляды былі яшчэ бачны); № 3 – каля каталіцкіх
могілак і адным бокам упіраўся ў іх; № 4 – у раёне «Хімвалакна»; № 5 – у раёне
шпіталя № 4 камбіната «Азот»; № 6 знаходзіўся ў Дзевятоўцы, а № 7 – у
Грандзічах.
Камендантам Гродзенскай крэпасці з

4 верасня 1913 г. быў генерал

Міхаіл Нікіфаравіч Кайгародаў. Ён меў добрую ваенную адукацыю, якую
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атрымаў паступова ў 2-й Пецярбургскай ваеннай гімназіі, Міхайлаўскім
артылерыйскім вучылішчы і Мікалаеўскай акадэміі Генеральнага штаба.
Кайгародаву

давялося

будаваць

узначальваць

у 1911-1912 гг.

гродзенскія

фарты

ў

1887-1888

гг.,

«изыскательную партию для разработки

первоначального проекта крепости на месте». У № 28 газеты «Bielarus»
(10.07.1914) гаварылася пра тое, што казна купіла ў па-бернардынскага
касцёла зямлю для пабудовы дома каменданта крэпасці, які будзе лічыцца
«сярэдзінай крэпасці, дык касцёл Бернардынскі будзе блізка ад яе».
19

жніўня

1915

галоўнакамандуючага

г.

Кайгародаў

Паўночна-Заходнім

атрымаў
фронтам:

тэлефанаграму
«...Крэпасць

ад

Гродна

лічыць умацаванай пазіцыяй на фронце Нёман - Гродна - Брэст, п рычым
загадана распачаць неадкладна эвакуацыю крапасных запасаў і маёмасці».
Такім чынам, першы ўдар па Гродзенскай крэпасці нанёс Мікалай ІІ,
фактычна пераўтварыўшы яе ў звычайную франтавую пазіцыю, пры гэтым
пазбавіўшы сродкаў абароны. 27 жніўня было прапанавана «зменшыць
колькасць пакінутых гармат на крапасной пазіцыі, давёўшы іх да мінімуму, у
дапамогу палявым войскам». А напярэдадні, 25 жніўня Кайгародаў атрымаў
загад: «Гродна абараняць упарта».
Гродзенская крэпасць пачала рыхтавацца да абароны. У ноч з 28 на 29
жніўня з Гродзенскага гарнізона ў войскі на кряпасныя абводзе перавезлі 53
крэпасных кулямёты. Прымаліся меры па абароне людзей і коней ад газавай
атакі праціўніка. 29 жніўня пад непасрэднае падпарадкаванне Кайгародава
перайшлі два корпусы 1-й арміі: зводны Асавецкі (57-я і 111-я пях. дывізіі)
пад камандаваннем генерал-лейтэнанта Бржазоўскага і 1-ы армейскі корпус
(22-я і 24-я пях. дывізіі) на чале з генерал-лейтэнантам А.А.Душкевічам. Трэба
адзначыць,

што

абодва

корпусы

мелі няпоўны

штат,

былі практычна

пазбаўлены крапасной супрацьштурмавой артылерыі, не мелі дастатковай
колькасці кулямётаў і боезапасаў. Пакінуўшы пазіцыі, карпусы з баямі адышлі
ўздоўж дарогі Сапоцкін – Гродна і занялі сваё месца ў абароне на крапасным
абводзе.
111-я пяхотная дывізія размясцілася на правым беразе Нёмана ад
сялення Пералом да в.Баля Сольная. Далучаная да дывізіі 491-я дружына
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дзяржаўнага апалчэння – у фарце ХІІІ (ён знаходзіўся паміж

вёскамі

Грандзічы і Зарыца).
57-я пяхотная дывізія заняла пазіцыю на левабярэжным крапасным
абводзе ад р.Нёман каля в. Баля Сольная да р.Прапіліі ў канцы в.Трычы. Пад
яе аховаю знаходзіліся наступныя фарты: І – каля в.Загараны, ІІ – каля
в.Наўмавічы, ІІІ – каля вёсак Лабна і Агароднікі.

24-я

пяхотная

дывізія

трымала абарону ад в.Трычы да ІV фарта (на паўднёва-захад ад в.Караліно) і
яго палявыя апорныя пункты.
22-я пяхотная дывізія заняла прамежак ад ІV фарта па крапасному
абводу да р.Нёман каля в.Пагараны. Тут знаходзіліся фарты № V – ІХ.
Абарона Гродзенскай крэпасці была нядоўгай: 30 жніўня – 1 верасня. ІV
форт і прымыкаючыя да яго апорныя пункты № 6–8 трымаліся да вечара 1
верасня, калі атрымалі загад галоўнакамандуючага фронтам: з 12 часоў ночы
ачысціць левабярэжныя ўмацаванні. Адначасова немцы захапілі пазіцыі V
фарта. Да названага загаду абаранялася 57-я дывізія, асабліва цяжкія баі ішлі
за ІІІ форт 1 верасня. Па загаду аб адыходзе ўмацаванні патрэбна было
ўзарваць. Форт ІV падарваць не паспелі, а дзевяць 12,5 – пудовых зарадаў
піраксіліна не змаглі знішчыць форт ІІІ – была ўзарвана толькі правая яго
частка, а астатнія далі глыбокія расколіны ў бетонным масіве. Падрыўнікі былі
апошнімі, хто

пакінуў левы бераг Нёмана, перайшоў праз драўляны мост у

в.Пышкі і знішчыў яго. На правым беразе рускія занялі новыя пазіцыі: 3-я
пях. дывізія –ад в.Пералом да в.Баля Сольная, 57-я пях. дывізія – ад яе да
чыгункі, 24-я – ад чыгункі да в.Жыдаўшчына, 22-я – ад гэтай вёскі да
в.Шчучынава.
Маўклівымі сведкамі гарачых баёў лютага – жніўня 1915 г. сталі могілкі,
якія захаваліся недалёка ад Гродна. Найбольш вядома брацкая магіла рускіх
салдат у полі за в.Селіванаўцы, дзе пахаваны 164 абаронцы. Мне давялося
разам з групай гродзенскіх краязнаўцаў на чале з мясцовым ураджэнцам
Янам Лялевічам (старэйшым) паставіць тут драўляны праваслаўны крыж і
абкласці яго камянямі. Праз год крыж кудысьці знік, і Лялевіч за свой кошт
зрабіў металічны з выгравіраваным надпісам: «Вечнай памяці салдатам 1915
года...». У 1995 г. салдацкія астанкі перазахавалі на вясковых могілках і
святар адслужыў паніхіду. Тут таксама ёсць брацкая магіла нямецкіх
178

афіцэраў, на якой стаіць каменная піраміда і 30 каменных надмагільных
крыжоў на салдацкіх магілах. На хутары Гняздоўскіх каля вёскі Зарачанкі
ёсць магіла 1915 г., у якой пахаваны 270 чалавек. Доўгі час на ёй стаяў
праваслаўны крыж, але гаспадар Станіслаў спаліў яго і попел закапаў у магілу,
а замест яго пасадзіў дзве грушы-дзічкі. Брацкія магілы рускіх (12 штук) і
немцаў узніклі, дзякуючы нямецкай уладзе, паблізу дарогі Гродна-Сапоцкін
каля в.Рацічы. Ёсць яны ў раёне вёсак Каўбаскі і Пласкаўцы.
З набліжэннем ваенных дзеянняў да Гродна тут пачынаецца эвакуацыя
маёмасці, урадавых устаноў і людзей.

Узбраенне і маёмасць сталі вывозіць

пасля загада 20 жніўня. З чыгуначных станцый Ласосна і Гродна па стану на
1 верасня было вывезена 748 з 770 гармат, 300 тыс. з 500 тыс. пудоў пораху,
вялікая колькасць інтэнданцкай і інжынернай маёмасці. Першага верасня на
станцыі Ласосна былі падпалены майстэрні, гаражы,

будынкі і дамы

служачых. Другога верасня быў спынены грузавы паток і на станцыі Гродна.
Усё,

што

не

паспелі

вывезці,

спальвалася,

знішчалася,

узрывалася

–

праводзілася так званая тактыка «выжженной войны». Губернскія ўстановы
пераехалі ў Калугу, Тамбоў, Пензу, Курск, Саратаў, Разань. Прымусова
эвакуявалі насельніцтва – так з’явіліся бежанцы – людзі, якія пакінулі месца
свайго жыхарства зпрычыны нейкіх бедстваў. Упершыню гродзенцы ўбачылі
бежанцаў тады, калі германскія войскі наступалі ў Польшчы, а цяпер і самі
павінны былі з родных месцаў падацца спачатку ва ўсходнія раёны Беларусі,
а потым – у цэнтральныя рэгіёны Расіі. Па дадзеных Таццянінскага камітэта, з
Гродзенскай губ. да 27 жніўня 1916 г. бежанцамі сталі 267 тыс. 567 чал. У
самым Гродне да нямецкай акупацыі жыло 65 тыс. чал., а ў час іх прыходу
засталося 25 тыс. чал.
Баі за Гродна адбыліся 2-3 верасня 1915 г. У рапарце ваеннага
інжынера капітана Бацюшкова гаварылася, што з раніцы 2 верасня бой
«набыў бязлітасны характар. Бесперастанны грукат нашых гармат, сухія
разрывы нямецкіх шрапнэляў і бомбаў, грукат ружэйнага агню і траскатня
кулямётаў выразна сведчылі аб гэтым». У выдадзенай немцамі брашуры
«Гродна»

пра

пачатак

баёў

за

Гродна

мо жна

прачытаць

наступнае:

«Прыбыўшы на бераг Нёмана, камандаванне ўпэўнілася, што ўзяць горад
магчыма толькі пры ўмове хуткіх дзеянняў. Не чакаючы абозаў з карпусамі
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для навядзення мастоў, каля 14-ці [гадзін] былі спушчаны на воду пантоны і
перапраўлены першыя ўзводы. Праціўнік адкрыў агонь з дамоў,

якія

знаходзіліся на тым беразе Нёмана, і абстрэльваў частку ракі шрапнэллю.
Нягледзячы на гэтае, войскам удалося хутка пераправіцца на бераг, які
адносіўся

да

Гродна.

Адразу

пераправіліся

іншыя

ўзводы,

завязаліся

кароткачасовыя вулічныя баі, затым праціўнік хутка пакінуў горад...»
Нёман – сур’ёзная перашкода для войскаў. Чаму ж немцам

удалося

пераадолець яе даволі хутка? Адказ на гэтае пытанне знаходзім у рапарце
камандзіра 227-га Епіфанскага палка палкоўніка Паклееўскага-Карэліна, які
знаходзіўся каля пантоннага маста: «Нічога не было падрыхтавана для таго,
каб аблегчыць задачу абароны горада. На супрацьлеглым левым беразе ракі
будынкі падыходзілі да самай ракі, па ўсім беразе было шмат будаўнічага
матэрыялу, каля берага засталіся два параходы. На правым беразе таксама
ўсюды знаходзіліся склады дроў».
Далей

падзеі

карэспандэн т

перадае

(матэрыял

ўдзельнік,

прадстаўлены

нямецкі
і

афіцэр,

перакладзены

верагодна,
Я.Лялевічам

малодшым): «З другога берага Нёмана даносіліся гукі агню пяхоты, прыціхла,
ізноў выбухнула. Затым пайшлі ў ход кулямёты. Ізноў цішыня. Месяц яшчэ
глыбокі. Зусім цёмна. Дарога стромка вядзе ўніз, на бераг Нёмана. Вада цячэ
ў напрамку да
надзвычай

ўзарванага вялікага чыгуначнага маста. На тым баку

прыгожа высіцца ў здзіўляльным светла-чырвоным зіхаценнні

палаючых воблакаў Горадня. Касцёлы нібы збіралі ўсё святло на сваіх купалах,
дамы і хаткі баязліва затуліліся ў цемру.
Кавалачак далей уверх цячэння працуюць сапёры. Усё зноў і зноў
падаюць паасобныя зарады, яны б’юць па лініі дамоў ззаду мяне. На тым баку
гарачая вулічная барацьба. Пайшла ў ход артылерыя, расійскія снарады зноў
абшукваюць

шырокія

вуліцы

фарштата.

Накіраваць

туды

аўтамабіль

немагчыма. Я іду назад ... Атрад кулямётчыкаў сядзіць на парогах дамоў і
чакае загада. Быццам увесь шлях вайны засяроджваецца ў гэтым пункце:
шугаючае чырвонае неба, цёмныя вуліцы з мёртвымі дамамі, знясіленыя
салдаты, якія чакаюць загада да наступлення, перамога, якая блішчыць над
купаламі захопленага горада, шум гарматаў, прыглушаныя гукі разрыву
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падзення снарадаў і да гэтага веданне, што гэта апошняя расійскай крэпасць
на Нёмане. Тут лінія фронту».
У чатыры гадзіны раніцы 3 верасня рускія прадпрынялі наступленне ў
напрамку ўсходняй часткі горада. У час яго яны захапілі 200 нямецкіх салдат, 5
афіцэраў, 12 кулямётаў, некалькі гармат. Але ўтрымаць перамогу рускія не
змаглі, бо па наведзеных праз Нёман мастах да германцаў падышло моцнае
падмацаванне. Далей сведчыць афіцэр-карэспандэнт: «Шчыльна пры дарозе
перад першымі дамамі фарштата стаяць дзве батарэі, гаўбіцы і гарматы, і
няспынна страляюць. Прыцэл на форт VІІ, чыгуначны вакзал і казармы Горадні.
Шум гарачага бою ў горадзе даносіцца нават сюды. Завулкамі я іду ў
напрамку Нёмана. Расійскія снарады абшукваюць горад. Пантонны мост пад
працяглым

шрапнэльным

агнём.

Я

сяджу

на

лаўцы,

і

над

вуліцамі

скрыжоўваюцца траекторыі супрацьлеглых артылерыяў. Якраз толькі гэтая
частка вуліцы часова не абшукваецца рускімі. З дома трохі ззаду пачуліся
жаночыя галасы і ўзняўся дзіцячы плач. Адзін рускі снарад разарваўся і параніў
дзвюх

жанчынаў. Рэзка гучаць крыкі

аб

дапамозе. Кананада

што

раз

узмацняецца і заглушае ўсё.
Я іду да маста і карыстаюся момантам, калі спыніўся рускі агонь, каб
пераправіцца ў горад. Некалькі коняў з калоны ляжаць пры дарозе, сляды куляў,
разбітае шкло паўсюль. Калі я прыйшоў на Парадную плошчу, на момант стала
некалькі спакайней. Дзве пяхотныя роты паставілі вінтоўкі і сядзяць на кукішках
ля дамоў. На акуратнай клумбе квітнеюць восеньскія ружы. Сонца ззяе над
пастрыжанымі газонамі. У аптэцы тоўпяцца нашыя людзі і купляюць зэльтэрскую
ваду. Калі-нікалі прашмыгне баязліва жыхар уздоўж лініі дамоў. З вежы касцёла
вырываецца маленькі язычок агню, шрапнэль пацэліла ў самы шпіль.
Мне прыйшло да галавы, што я даволі даўно

нічога не еў. Я іду ў

гасцініцу «Еўрапейская». Гаспадар хоча накрыць мне стол у падвале: «За
гадзіну будзе курыца». «Добра, але ахвотней усё ж у сталовай». «Будзе хутка
зроблена». «Маю надзею». «Благі дзень для Горадні».
Я іду на Чыгуначную вуліцу, тут стаіць палявая гармата, і справа, і злева
станкавыя кулямёты. «Толькі што рускія былі ў 400 метрах адсюль», – сказаў
афіцэр пры гармаце. Уздоўж доўгай, простай вуліцы ляжаць цёмныя целы
палеглых. У канцы растраляны будынак з чырвонага каменю, вось відаць, як
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расійскія салдаты бягуць праз вуліцу. «З саду вакол Губернатарскага будынка
паўгадзіны таму яшчэ стралялі. Адтуль злева яны стралялі. З маленькага дома
таксама. Гранаты з запавольваннем кідалі туды на трыццаць метраў, калі яны
не захацелі здавацца». Далей афіцэр апісвае, як пабываў каля палаца
польскага караля ў Станіславове (там яшчэ стралялі), прайшоўся па пакоях
губернскага дома, дзе стаяла прыгожая мэбля, былі творы мастацтва, чучала
зубра (каля акна ляжалі два забітыя рускія салдаты). Праз некаторы час пры
канцэнтраваным наступленні немцаў

будуць захоплены чыгуначны вакзал,

казармы, Станіславова, фарты VI і VII. У гэты час загарыцца губернатарскі
дом («большая частка палаца ёсць адное пылаючае мора»).
Трэцяга верасня ішлі таксама баі за фарты ХІІ (на поўдзень ад
в.Чашчаўляны) і ХІІІ (на поўнач ад в.Грандзічы). Немцы атакавалі з боку
Гродна ў тыл абаронцаў. Да 9 гадзін іх стрымлівала батарэя крэпасных
гармат. Калі боекамплект закончыўся, гарматы ўзарвалі і пачалі адыходзіць. У
4 гадзіны дня быў узарваны ХІІІ форт, а каля 9 гадзін вечара некаторыя
ўмацаванні ХІІ фарта, а самаго не паспелі.

Мал. 20. Нямецкія войскі на вуліцы Гродна
182

Нямецкая акупацыя Гродна доўжылася з 3 верасня 1915 г. па 29
красавіка

1919 г.

(цікава

адзначыць,

што

немцы

ўвялі грыгарыянскі

календар: 21 жніўня лічыцца 3 вераснем). У горадзе і наваколлі размясцілася
12-я германская армія пад камандаваннем генерала пяхоты Ф.Фабецка. Былі
створаны

органы

нямецкай

улады:

губернатарам

Цэсарска-нямецкай

гродзенскай губерні стаў генерал пяхоты фон Гелд, бургамістрам Гродна –
Вейсенборн (пазней барон фон Закендорф), камендантамі горада (управа
знаходзілася ў доме Э.Ажэшкі) – Шмідт (пазней генерал-маёр фон Донап) і
крэпасці – генерал-маёр Рудальф. Свае распараджэнні і загады на нямецкай,
рускай, польскай і яўрэйскай мовах нямецкія ўлады ў выглядзе аб’яў
вывешвалі на самых бачных месцах горада. Іх змест і перадае сутнасць
акупацыі.
Час ад часу праводзіліся перарэгістрацыі гродзенцаў з мэтаю ўліку
выкарыстання працоўнай сілы і для сваёй бяспекі. Напрыклад, у 1917 г. усе
жыхары Гродна павінны былі ў суботу, 18 снежня, прыбыць у 10 гадзін на
двор ратушы і на плошчу перад ёю (цяпер пл.Савецкая). Тым, хто не з’явіцца,
пагражалі суровым пакараннем. Акупанты пазбавілі гродзенцаў свабоды
слова.

Распараджэннем

галоўнакамандуючага

на

Усходзе

генерал-

фельдмаршала фон Гіндзенбурга ад 1 студзеня 1916 г. ім забаранялася
пасылаць і атрымоўваць лісты, пасылкі, газеты, часопісы. Была зачынена
яўрэйская газета «Наше утро», а пачала з 1 снежня 1915 г. выходзіць «Гродна
цайтенг».Указам ваенных уладаў ад 28 верасня 1915 г. беларуская мова была
забаронена. Газета «Голас Гродны» (1919, №2)
А.Шлюбскі

паведамляў

аб

наступных

фактах:

«У

часе

акупацыі

Віленшчыны і Горадзеншчыны немцы расцягвалі бібліятэкі і архівы; які лік
быў расцягнуты, відаць з таго, што ў Горадні па вымаганню Міністэрства
Беларускіх Спраў нямецкі камендант выдаў загад, каб усе немцы, якія маюць
тутэй шыя кнігі і дакументы з архіваў, здалі іх Беларускаму Міністэрству, і
звернутых назад кніг і дакументаў было некалькі тысяч».
Уведзены нормы спажывання прадуктаў. Дзённая патрэба бульбы была
вызначана ў 300 грамаў на чалавека, мукі (хлеба) – 200 грамаў (прычым, белы
хлеб згодна з загадам уладаў ад 15 студзеня 1916 г. павінен быў утрымліваць
30 % жытняй мукі і 20 % бульбы). Гараджане павінны былі выкупаць
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харчовыя

купоны,

талоны.

Напрыклад,

хлебная

картка

каштавала

ў

адміністрацыі 2 маркі. З лістапада 1917 г. норма хлебнай карткі складала 4
фунты на тыдзень на аднаго чалавека. Нарміраваліся тавары першай
неабходнасці: соль, запалкі, мыла. Забаронена было без спецыяльнага дазволу
забіваць птушку (курэй, качак, гусей), прадаваць яе ці вывозіць з аднаго
павета ў другі. Разам з гэтым абмежавалі гандаль харчовымі таварамі (мясам,
хлебам, бульбай, яйкамі) і навязвалі свае нормы продажу, кошты, месцы
гандлю. Напрыклад, забаранілі продаж мяса і мясных прадуктаў па аўторках і
пятніцах кожны тыдзень. Бульбу з 1 верасня 1916 г. дазвалялі п радаваць
толькі адзін раз у месяц у вызначаныя дні. Такія абмежаванні не маглі не
прывясці да павышэння коштаў і спекуляцыі. У навагоднім 1919 г. нумары
газеты «Наше утро» (яна адрадзілася 10.12.1918) гаварылася: «... Горад наш
спакойна займаўся звычайным заняткам апошніх гадоў – спекуляваў і
нажываўся, людзі ні аб чым не думалі, ніякай палітыкай не займаліся і кавалі
золата. І неўзабаве прыйшло «трывожнае» паведамленне: вайна скончылася.
Загудзеў, зашумеў рой спекулянтаў – скончылася залатое царства...».
Не грэбавала нямецкая ўлада рэквізіямі, якія часта нагадвалі звычайнае
рабаванне. Так, загадам 24 ліпеня 1916 г. рэквізавалі ўвесь ураджай 1915 г. З
акупаваных зямель вывозіліся жывёла, хлеб, сала, лес і лясныя матэрыялы.
Гродзенцаў абавязалі загадам ад 30.11.1915 г. здаць на зборны пункт усе
каляровыя металы (медзь, латунь, цынк, алюміній) і вырабы з іх – гэта ўсё
вывозілася

ў

Германію.

Тых,

папярэджвалі аб адказнасці.

хто

не

спяшаўся

здаць

добраахвотна,

Гэта не былі толькі словы – 15 ліпеня 1916 г.

група жыхароў горада была пакарана штрафамі і арэштамі за невыкананне
распараджэнняў нямецкіх уладаў.
развешана

распараджэнне

25 лістапада 1915 г. у Гродне было

штабнога

інспектара

12-й

арміі

пакаранні тых, хто будзе хаваць збеглых рускіх палонных,

Келеве

аб

турэмным

зняволеннем да 10 гадоў, а тых, хто ведаў аб намерах уцечкі ці месцы схову,
але не данёс – да 5 год пазбаўлення волі. Адказнасці (уключна да смяротнага
прысуда) падвяргалася насельніцтва і за пашкоджванне ліній тэлеграфа і
тэлефона ў межах горада ці вакол яго.
А.Карпюк

у

рамане

«Карані»

прывёў

цікавы

дакумент

–

аб’яву

гродзенскага каменданта пра стварэнне спецыяльных каманд грабароў, якія
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будуць раскопваць магілы салдат і здабываць з іх сыравіну для нямецкай
прамысловасці ( у першую чаргу тлушч ды косці для тэхнічных мэтаў).
Забаранялася рабіць гэтае без дакументаў вайсковага генерал-губернатарства
пад пагрозай пакарання. Раскопкі прадугледжваліся галоўным чынам каля
былых рускіх пазіцый. А.Карпюк піша, што ў той час з гродзенскага шпіталя
вывезлі 297 калек з руска-японскай вайны. Іх прывезлі ў Пышкі, недалёка ад
таго месца, дзе быў мост праз Нёман да фарта ў Загаранах, паклалі ў роў і
растралялі. На брацкай магіле паставілі крыж з жалезнай дошкай, на якой
была

напісана лічба «297». Пасля растрэлу камендант занатаваў у сваім

блакноце: «Каманду грабароў па тлушч і косці на магілу ў Пышкі паслаць не
раней лета 1916 года, калі целы рускіх канчаткова разложацца і прыгоднай
сыравінай стануць». Цяпер на месцы экзекуцыі знаходзіцца будыначак
артэзіянскай свідравіны, складзены з сілікатнай цэглы.
Гродзенцы прыцягваліся да прымусовых работаў. Загадам губернатара
фон Гелда ад 16.01.1916 г. на іх узклалі ахову тэлеграфнай і тэлефоннай
сувязі. Яны павінны былі патруліраваць уздоўж лініі і не даваць магчымасці
пашкодзіць яе. Распараджэннем каменданта крэпасці Рудольфа ад 2.10.1916
г. гродзенцы павінны былі выконваць працоўную павіннасць на крэпасных і
гарадскіх працах. Хапала таксама розных грашовых аплат. Так напрыклад, за
пераход або пераезд праз Нёманскі мост у Гродне патрабавалі набыць карту
маставой аплаты на месяц (для бедных кошт складаў 3 маркі).
У такіх цяжкіх умовах нямецкай акупацыі гродзенцы не толькі існавалі,
але і змагаліся за сваё вызваленне, у тым ліку нацыянальнае. «Той час, калі
ішла сусветная вайна, – справядліва піша В.Карнялюк, – на беларускіх землях
быў часам наспявання нацыянальнага ўздыму, рэвалюцыйнага бражэння». Аб
цікавых старонках існавання ўрада БНР у Гродне, дзейнасці бальшавікоў і
Савецкай улады, беларускага, польскага і яўрэйскага мясцовых камітэтаў і
іншым будзе напісана ў наступнай (чацвёртай) кнізе з серыі «Мой горад».
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