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«Паў стан не 1863—1864 га доў у Ві цеб скай, Ма гі лёў-
скай і Мін скай гу бер нях: да ку мен ты і ма тэ ры я лы 
На цы я наль на га гіс та рыч на га ар хі ва Бе ла ру сі» — 
так на зы ва ец ца но вы збор нік, які ня даў на з'я віў ся 
ў про да жы.

Збор нік змя шчае больш за 200 ары гі наль ных да ку мен-
таў, якія ад люст роў ва юць са мыя роз ныя ба кі тых па дзей: 
ход ва ен ных дзе ян няў, пра вя дзен не рэ прэ сій су праць 
удзель ні каў паў стан ня і лю дзей, якія ім да па ма га лі ці спа-
чу ва лі (рас стрэ лы, ссыл кі, кан фіс ка цыі), уз на га родж ван-
не тых, хто зма гаў ся су праць паў стан цаў, і ін шае. Кні га 
па дзе ле на на пяць тэ ма тыч ных бло каў: «Пя рэ да дзень 
паў стан ня», дзе ад люст ра ва ны па дзеі, што ад бы ва лі ся 
да ўзбро е на га вы ступ лен ня; «Ві лен скае ге не рал-гу бер-
на тар ства», у якім па да дзе ны да ку мен ты, што ты чы лі ся 
тых тэ ры то рый Бе ла ру сі, Літ вы і час так Поль шчы і Ра сіі, 
якія бы лі пад на ча ле ны Мі ха і лу Му раў ё ву. Так са ма «Ві цеб-
ская гу бер ня», «Ма гі лёў ская гу бер ня» і «Мін ская гу бер-
ня», якія, у сваю чар гу, па дзе ле ны па тэ ры та ры яль ным 
прын цы пе на пад раз дзе лы і ад люст роў ва юць паў стан не 
ў пэў ных па ве тах.

Да гэ туль да ку мен ты На цы я наль на га гіс та рыч на га ар хі-
ва, якія ад люст роў ва юць гэ ты пе ры яд, бы лі ма ла ўве дзе-

ны ў на ву ко вы ўжы так. Мно гія па дзеі за ста ва лі ся сла ба 
асвет ле ны мі або не вя до мы мі. Дзя ку ю чы гэ та му збор ні ку 
на мно гія спрэч ныя пы тан ні да юц ца дак лад ныя, да ку мен-
таль на аб грун та ва ныя ад ка зы.

Ра ней лі чы ла ся, што ў Мін скай, Ма гі лёў скай, Ві цеб скай 
гу бер нях паў стан не раз ві ва ла ся не вель мі ак тыў на. Ад нак 
зной дзе ныя і апуб лі ка ва ныя да ку мен ты па каз ва юць: па-
дзеі паў стан ня ві ра ва лі і тут так са ма. Больш за тое, яны 

ме лі сваю вы раз ную спе цы фі ку ў роз ных рэ гі ё нах.
Яшчэ ад но клі шэ, якое вы ка рыс тоў ва ец ца ў да чы нен ні 

да па дзей 1863 — 1864 га доў — гэ та тое, што яны пер са ні-
фі ка ва ныя, но сяць імя Кас ту ся Ка лі ноў ска га і вы ра жа юць 
па мкнен ні, у асноў ным, ся лян. На са мрэч паў стан не бы ло 
ўсе агуль ным. Не зу сім пра віль на звяз ваць яго з ад ной 
асо бай — ак тыў ны ўдзел у ім пры ма лі мно гія два ра не.

Для зруч нас ці вы ка ры стан ня збор нік змя шчае аса бо-
выя і геа гра фіч ныя па ка заль ні кі, спі сы вы ка ры ста ных кры-
ніц і лі та ра ту ры, дзе прад стаў ле на больш за 300 спраў з 
На цы я наль на га гіс та рыч на га ар хі ва Бе ла ру сі. Скла даль нік 
збор ні ка — за гад чык сек та ра пуб лі ка цыі да ку мен таў гэ тай 
уста но вы Змі цер Мат вей чык. Кні га атры ма ла ся до сыць 
грун тоў най дзя ку ю чы ар хіў ным по шу кам, якія ён пра во дзіў 
не каль кі гадоў. Аб са лют на да ўсіх ада бра ных да ку мен таў 
Мат вей чык змяс ціў ка мен та рыі.

Сфе ра ін та рэ саў Змі це ра Мат вей чы ка — па лі тыч ная 
гіс то рыя XІX ста год дзя. Сам ён на зы вае ся бе «спе цы я ліс-
там па паў стан нях». У бу ду чым пла нуе ства рыць «Бія гра-
фіч ны слоў нік паў стан ня 1863 — 1864 га доў» на пад ста ве 
ўсіх ма тэ ры я лаў, якія ёсць у На цы я наль ным гіс та рыч ным 
ар хі ве Бе ла ру сі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Узяць у свае ру кі экс па нат і 
раз гле дзець яго больш дэ-
та лё ва мож на ў не звы чай-
ным му зеі ў Грод не. У пя ці 
па ко ях пры ват на га жы ло га 
до ма са бра ны са мыя не ве-
ра год ныя рэ чы: ад ста рых 
паш то вак, цар скіх ап тэч ных 
рэ цэп таў, кар цін, бюс таў вя-
до мых асоб да ся кер ча соў 
Грун валь дскай біт вы, по су-
ду, мэб лі, фо та апа ра таў, ка-
вал каў Бер лін скай сця ны... 
Усе экс па на ты му зея ней кім 
чы нам звя за ны з гіс то ры яй 
Грод на ці рас па вя да юць пра 
яго ства раль ні ка — ад мет на га 
гро дзен ца Яну ша Па ру лі са.

У цаг ля ным до ме па да ро зе да 
Ка ло жы пяць па ко яў зай ма юць экс-
па на ты, якія зна хо дзяц ца ў цес ным 
су сед стве адзін з ад ным. Іх на збі-
ра ла ся столь кі, што ха пі ла б на не-
каль кі му зе яў. «Мне да ста ла ся доб-
рая спад чы на, — рас па вя дае пра 
ўлас ны му зей по бы ту Януш Па ру ліс. 
— Мой дзед заў сё ды збі раў рэ чы. 
Бы ло шмат кні жак, фо та здым каў, 
паш то вак, карт. Ён ка заў, што ўсё 
мо жа спат рэ біц ца. А ў мя не бы ло 
дзе гэ та па ста віць і за ха ваць».

Пры ўва хо дзе ў му зей на ты ка-
еш ся на ста нок чы гу на лі цей на га 
за во да, які ў свой час іс на ваў у 
г. Грод не. Януш Па ру ліс ка жа, што 
го рад ка лісь ці быў вя лі кім пра мыс-
ло вым цэнт рам. Дру гі экс па нат, 
які трап ля ец ца на ма ім шля ху, — 
гэ та шыль да абут ко вай кра мы, у 
якой пра да ваў ся тэ ніс ны абу так. 
Па сло вах Яну ша Стэ фа на ві ча, 
г. Грод на быў і вя лі кім спар тыў ным 
цэнт рам, та му што ні хто не пра да-
ваў бы тут тэ ніс ны абу так, каб у 
го ра дзе не бы ло кор таў... «У ма іх 
кні гах па да ва ен най гіс то рыі го ра-
да ска за на, што тут бы лі два кор-
ты, — да даў Януш Па ру ліс. — Але 
гэ та толь кі афі цый ныя карт клу бы, 
пры ват ных бы ло знач на больш».

Ся род ін шых экс па на таў — ста-
нок, які ра біў фір мен ныя ціс нен-
ні, «ба та шаў скі» са ма вар, мед ны 
ба лон ад ва ды з Друс кі нін кая, які 
да ства рэн ня му зея Па ру лі са за-
хоў ваў ся ў ап тэ цы-му зеі Грод на, 
част ка ка мі на з за во да Ста ні сла ва 
ІІ Аў гус та Па ня тоў ска га.

Не тра ды цый ныя экс па на ты 
для му зея — ка вал кі Бер лін скай 
сця ны. «У свой час я там быў, — 
ус па мі нае Януш Стэ фа на віч. — 

Паў све ту пры яз джа ла і куп ля ла 
са бе ка вал кі гэ тай сця ны на па-
мяць. Вось і са бе ў Грод на пры вёз 
пяць кі ла гра маў». Ся род му зей-
ных прад ме таў так са ма фо та-
апа ра ты, якім па 120—150 га доў, 
кан со лі, пле це нае крэс ла, ба я выя 
ся ке ры (па сло вах іх сён няш ня-
га ўла даль ні ка, ча соў аж но Грун-
валь дскай біт вы). Акра мя та го, 
тут ёсць мі ні-га ле рэя з кар ці на мі, 
на пі са ны мі да 50-х га доў мі ну ла га 
ста год дзя, лі таг ра фі я мі. У апош-
нім па коі зме шча на экс па зі цыя з 
фо та здым ка мі Элі зы Ажэшкі, якая 
жы ла ў Грод не. За ха валь нік му зея 
пры гад вае, што пісь мен ні ца доб ра 
вы да ва ла ся і ме ла гро шы, да па-
ма га ла гро дзен цам ад бу доў вац ца 
пас ля па жа раў, куп ля ла ім ле кі за 
свае срод кі.

Януш Па ру ліс ма рыць аб тым, 
каб кож ны на вед валь нік му зея 
па кі даў яго з жэ то нам, на якім ад-
люст ра ва ны герб Грод на, пры чым 
ад біў шы яго сва і мі ру ка мі. Та му ў 
блі жэй шых пла нах — раз мяс ціць 
пры ўва хо дзе ў му зей спе цы яль-
ныя пры ла ды для гэ та га.

На экс па на ты пры хо дзяць па дзі-
віц ца га ра джа не роз на га ўзрос ту. У 
му зеі ёсць 49 кніг да ва ен на га ча су, 
вы да дзе ных у Грод не. Лю дзі спра-
бу юць шу каць тут свае ка ра ні.

Ся род на вед валь ні каў — не 
толь кі бе ла ру сы. За гляд ва юць 
гос ці з Ра сіі, Анг ліі, Гер ма ніі, Поль-
шчы, Із ра і ля. Але ёсць ад на ака-
ліч насць. Эк скур сія мо жа ад быц ца 
толь кі для 7—8 ча ла век, та му што 
для боль шай коль кас ці лю дзей не 
хо піць мес ца.

На ўтры ман не му зея Януш Па-
ру ліс вы дат коў вае ўлас ныя срод кі 
і ча кае спон са раў. «Інакш мне да-
вя дзец ца пра да ваць свае экс па-
на ты, каб тут усё да вес ці да ла ду. 
А гэ та га б вель мі не ха це ла ся», 
— пад су моў вае ён.

Рэ чы, якія за хоў вае яго му-
зей, рас па вя да юць і пра са мо га 
ўла даль ні ка, асо бу ці ка вую і вя-
до мую. Януш Па ру ліс раз мя няў 
вось мы дзя ся так, але гра мад скай 
ак тыў нас ці ў яго мож на па ву чыц ца 
і сён ня. Да рэ чы, пра ца ваць ён па-
чаў у 12 га доў — ад ра зу пас ля вай-
ны пай шоў у пад мо гу да ма ля роў: 
спа чат ку раз меш ваў фар бы, а ўжо 
по тым яму да зво лі лі фар ба ваць. 
У 14 га доў хлоп чык раз ма лёў ваў 
вя лі кія пло шчы сцен бер нар дзін-
ска га кас цё ла ў Грод не. Пас ля за-
кан чэн ня па лі тэх ні ку ма быў пра-
ра бам, май страм, бры га дзі рам. 
По тым — мас та ком у рэ клам ных 
май стэр нях. Ча су воль на га бы ло 
шмат: за дан не, раз лі ча нае на паў-
го да, вы кон ваў за ме сяц, а ўвесь 
ас тат ні час ра ман та ваў кас цё лы і 
цэрк вы — та кіх на яго ра хун ку 24.

Януш Па ру ліс ла дзіў між на род-
ныя вы ста вы, пра мыс ло выя і гас-
па дар чыя, з мас та ка мі і ар тыс та мі, 
у Грод не, Ка лі нінг ра дзе, Віль ню се, 
Льво ве. Ёсць яшчэ ад на не звы-
чай ная ста рон ка ў бія гра фіі гэ та га 
ча ла ве ка: у свой час ён пра хо дзіў 
прак ты ку на «Кру зенш тэр не». Але 
ка раб лі, на якіх да во дзі ла ся пла-
ваць, та ну лі аж но тры ра зы. Каб не 
ад бы ло ся чац вёр та га па доб на га 
вы пад ку, ад гэ тай спра вы да вя ло-
ся ад мо віц ца. Пра лю боў да мо ра 
гас па да ра му зея на гад ва юць Неп-
тун на сця не до ма, драў ля ны якар 
з кар чаж кі на дзвя рах і са праўд ны 
ад мі ра лцей скі — у па ро зе.

Януш Па ру ліс — ча ла век з ці-
ка вым жыц цё вым лё сам, які доб-
ра ве дае гіс то рыю свай го краю і 
імк нец ца ўсі мі сі ла мі яе за ха ваць. 
Сён ня ў Грод не ня ма та ко га му зея, 
дзе б не вы стаў ля лі ся яго экс па на-
ты і ка му б ён сам не да па ма гаў у 
ар га ні за цыі экс па зі цыі.

На тал ля ПАЎ ЛЮ КЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

Так у эпіч най паэ ме «Пан Та дэ вуш» 
(1833 год) апеў улю бё ную стра ву 
свай го юнац тва, ха лад нік, сла ву-
ты па эт Адам Міц ке віч, вы ха дзец 
з На ва груд чы ны. Ха лод ныя су пы, 
пе ра важ на з ага род ні ны, вя до мыя 
кух ням і ін шых на ро даў: іс пан скае 
гас па ча, бал гар скі та ра тор, рус кая 
«ок рош ка»...

Як пра ві ла, спа чат ку яны бы лі ты по ва 
ся лян скі мі стра ва мі. Асаб лі ва за па тра ба ва-
ны мі ў лет нюю спё ку, ка лі і ес ці не асаб лі ва 
хо чац ца, і ня ма ча су важ дац ца з га та ван нем 
— даць бы ра ды па ля вым ра бо там. Пры-
клад на гэ так жа не ка лі ўзнік і наш ха лад нік. 
«Наш» — гэ та лі тоў скі, бе ла рус кі і поль скі, 
та му што за пра ва на зы ваць ха лад нік сва-
ёй стра вай спра ча юц ца гэ тыя тры на ро ды. 
Хоць спра чац ца, па сут нас ці, ня ма аб чым. 
Ка лі на ха лад нік, на рэш це, звяр ну лі ўва-
гу гіс то ры кі і лі та ра та ры, яны на зва лі яго 
«ха лад ні ком лі тоў скім». Бы ло гэ та на па-
чат ку ХІХ ста год дзя, і Літ ву та ды ра зу ме лі 
інакш, чым сён ня: да яе ад но сі лі не толь кі 
ця пе раш нюю балц кую Літ ву, але і доб рую 
чвэрць тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі, ад куль 
лі тоў ская мо ва ўжо ад сту пі ла, а гіс та рыч ная 

па мяць яшчэ за ста ла ся. Але пі са лі гэ тыя 
аду ка ва ныя лю дзі па-поль ску, і той пі е тэт, 
з якім яны ста ві лі ся да не муд ра ге ліс та га 
ха лод на га су пу, па сту по ва пе ра даў ся ўся му 
поль ска моў на му све ту. Ужо ў пер шай дру-
ка ва най ку лі нар най кні зе на на шых зем лях, 
«Ку хар цы лі тоў скай» Він цэн ты За вад скай 
(Віль ня, 1854 год), ха лад нік лі тоў скі ўпэў не-
на фі гу руе як мяс цо вы, «кра ё вы» спе цы я лі-
тэт. Вось так і стаў ха лад нік зна ка вай, амаль 
сак раль най стра вай ад ра зу трох на ро даў 
— ка лі яны вы ра шы лі, што Вя лі кае Княст-
ва Лі тоў скае «па мер ла» кан чат ко ва і да лей 
кож ны з іх ідзе сва ім шля хам.

Кіс лы і ха лод ны — вось дзве асноў ныя 
ўлас ці вас ці ха лад ні ку, дзя ку ю чы якім ён 
доб ра зда валь няе не толь кі го лад, але і 
сма гу. Здаў на яго ра бі лі на бу рач ным або 
хлеб ным ква се, на ад ва ры шчаўя, на злёг ку 
пад кіс лых сы ро ват цы або мас лён цы. Да да-
ва лі пе ра цёр тыя або дроб на па кры ша ныя 
агур кі (а ка лі іх яшчэ не бы ло — агу роч ны 
пус та цвет), зя лё ную цы бу лю, кроп, ча сам 
ра дыс ку. Са лі лі і «бя лі лі» чымсь ці ма лоч-
ным, час цей за ўсё смя та най. Па сту по ва 
са мым па пу ляр ным стаў ме на ві та бу рач ны 
ха лад нік. У су час най Літ ве яго за вуць ха-
лод ным бар шчом — «шаль ці бар шчай».

З ХІХ ста год дзя гэ тая тэх на ло гія па-
спе ла зве даць не ка то рыя іс тот ныя зме ны. 
Сён ня ха лад нік вель мі рэд ка ро бяць на 
бу рач ным ква се — час цей на асту джа ным 
бу рач ным ад ва ры, а кіс лы смак да ся га-
ец ца да дан нем во ца ту або цыт ры на вай 
кіс ла ты. А за бель ва юць ха лад нік у Літ ве 
час цей за ўсё ке фі рам, а не смя та най, як 
даў ней. У Бе ла ру сі гэ ты пры ём так са ма 
доб ра вя до мы — не ка то рыя вы твор цы 
на ват вы пус ка юць ад мыс ло вы ке фір для 
ха лад ні ку, з да дан нем агу роч на га і кро-
па ва га эк страк таў. Але, ма быць, больш 
па пу ляр ная ўсё ж вер сія на смя та не.

Ма быць, са мым зна ка вым ва ры ян там ха-
лад ні ку трэ ба лі чыць ха лод нае бац він не — з 
асту джа на га ад ва ру ма ла дых, па ме рам з ра-

дыс ку, бу рач коў, ра зам з бац він нем. У та кім 
ха лад ні ку па хо джан не з Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га пад крэс ле на двой чы: па-пер шае, 
сам ха лад нік, бяс спрэч на, лі тоў скі (лі тоў ска-
бе ла рус кі, удак лад ня юць сён ня); па-дру гое, 
бац він не, у га ра чым вы гля дзе, па ля кі доў га 
вы смей ва лі як бяс спрэч ны до каз «вар вар-
ства» літ ві наў. Маў ляў, толь кі свін ні і літ ві ны-
«бац ві ня жы» здоль ныя ес ці бац він не. Так што 
яшчэ за доў га да «буль ба шоў» і са мой буль бы 
ў бе ла ру саў і лі тоў цаў ужо бы ла крыўд ная мя-
нуш ка. Але з ця гам ча су і са мі па ля кі рас сма-
ка ва лі бац він не (як га ра чае, так і ха лод нае) 
уклю чы лі яго ў свой на цы я наль ны ка нон. Так 
што і сты мул цвя ліць ус ход ніх су се дзяў па сту-
по ва знік, і мя нуш ка за бы ла ся.

Міц ке віч не ўдак лад няе рэ цэп ту ха лад ні ку 
свай го юнац тва, але ў яго час у шля хец кі ха-
лад нік ня рэд ка да да ва лі ха лод ныя ад вар ныя 
ра ка выя «шый кі», ха лод ную ця ля ці ну, скры лі-
кі мя са (кап лу на або ін ды ка). Та кой рас ко шы, 
вя до ма, не ве да лі ў ся лян скіх ха тах. Зрэш ты, 
маг лі да зво ліць са бе не ка то рыя праз мер нас-
ці ў ха лад ні ку (на прык лад, су ша ную ры бу). 
А тым больш — ва ра ныя яй кі, якія ў вы ні ку 
ўвай шлі ў эта лон ную вер сію ха лад ні ку.

У су час най Бе ла ру сі дру гі па рас паў-
сю джа нас ці пас ля бу рач на га — шчаў е вы 
ха лад нік, які ча сам на зы ва юць «смар гон-
скім». А кам пра міс ную вер сію з бу ра ка і 
шчаўя ад на ча со ва — «мен скім» ха лад ні ком 
(маг чы ма, на мя ка ю чы на ста лую ня вы зна-
ча насць Мін ска, які ста год дзя мі ба лан суе 
па між гіс та рыч ны мі Літ вой і Рус сю).

Ха лад нік і ў Літ ве і ў Бе ла ру сі пры ня та 
ес ці з га ра чай ва ра най буль бай, па сы па-
най кро пам.

Быў та кі ві цеб скі гу бер на тар, які... 
на клад ваў на твар грым, пе ра апра-
на ўся ў пра ста лю дзі на і ха дзіў па 
«кры мі наль ных мес цах». Ра біў гэ та, 
каб пад слу хоў ваць раз мо вы зла дзе-
яў, якія збі ра лі ся па ру шыць за кон. А 
ін шы гу бер на тар у Ві цеб ску — адзін 
з двух на ўсю Ра сій скую ім пе рыю... 
ад мо віў ся ад ха ба ру! Дзіў на, што ім-
пе ра тар не па дзя ка ваў яму за гэ та, 
а на ад ва рот, ча мусь ці за су мня ваў ся 
ў яго ла яль нас ці...

Іна АБ РА МА ВА, гіс то рык і края знаў-
ца, ужо больш як 20 га доў вы ву чае вель мі 
ці ка вую тэ му — «Ві цеб скія гу бер на та ры: 
чы ноў ні кі і ме цэ на ты». Вель мі ці ка выя фак-
ты яна збі рае ў ар хі вах, вя дзе пе ра піс ку з 
«ка рыс ны мі нось бі та мі», якія жы вуць за 
мя жой.

Пер шы фан тан — 
ка ля гу бер на тар ска га па ла ца

— За час іс на ван ня ге не рал-гу бер на-
тар ства і гу бер на тар ства на тэ ры то рыі су-
час най Ві цеб шчы ны гэ тыя па са ды зай ма лі 
37 пер сон. Звы чай на яны пры зна ча лі ся на 
па са ду на тэр мін не больш як 5 га доў. Па 
тра ды цыі, гу бер на та раў, ка лі яны, вя до ма, 
спраў на слу жы лі, пе ра во дзі лі на ана ла-
гіч ныя па са ды ў ін шыя гу бер ні. Та му не 
дзіў на, што гу бер на та ры да пра цы ў Ві цеб-
ску або по тым кі ра ва лі ўла дай у Са ра та ве, 
Пско ве, ін шых га ра дах ім пе рыі, — рас каз-
вае гіс то рык.

Яна на га да ла, што Ві цебск стаў 
цэнт рам ад най мен най гу бер ні толь кі 
ў 1802 го дзе. Цу дам да на шых дзён 
за ха ваў ся па лац, дзе жы лі і пра ца ва лі 
гу бер на та ры.

— Пе рад тым як рас каз ваць аб гу-
бер на та рах, без умоў на, трэ ба ўспом-
ніць гіс то рыю гу бер на тар ска га па ла ца. 
Дак лад най да ты па чат ку яго бу даў ніц-
тва я не знай шла. Але мож на вы ка заць 
зда гад ку, што гэ тая па бу до ва ў сты лі 
ам пір ад но сіц ца да кан ца ХVІІІ ста год-
дзя. Пер ша па чат ко ва га пла на бу дын ка 
ня ма. За тое знай шло ся апі сан не ў мін-
скім ар хі ве: дзе і якія па коі раз мя шча-
лі ся. На прык лад, на пер шым па вер се 
спа чат ку бы ло 10 па ко яў, а по тым 13. 
Пер шыя два па вер хі — для кан цы ля рыі 
гу бер на та раў, а трэ ці па верх — жы лыя 
па мяш кан ні: спаль ні, дзі ця чыя, клас ны 
па кой... Пры хо дзя чы на сваю па са ду, 
мно гія на ва спе ча ныя гу бер на та ры за-
гад ва лі ра біць пе ра пла ні роў ку жы лых 
па мяш кан няў, каб ім жы ло ся ўтуль ней... 
Ся род ін ша га знай шла і ўні каль ную паш-
тоў ку — з вы явай фан та на ка ля па ла ца, 
да рэ чы, пер ша га ў го ра дзе. Бы лі ча сы, ка лі 
ля гу бер на тар ска га па ла ца кі пе ла га рад-
ское жыц цё — з гу лян ня мі, вы ступ лен нем 
ар тыс таў і ду ха во га ар кест ра. А вось фо та, 
на якім фраг мент та го, як ка па юць зям лю 
для ўста ноў кі на су праць па ла ца пом ні ка 
ге ро ям вай ны 1812 го да, — па каз вае Іна 

Аб ра ма ва. Пом нік, да рэ чы, за ха ваў ся да 
на шых дзён.

У 1917-м у па ла цы раз мяс ціў ся ка мі тэт 
ві цеб скай ар га ні за цыі РСДРП (б). У га ды 
Лю таў скай рэ ва лю цыі тут за ся даў са вет 
дэ пу та таў. (І ме на ві та та му сквер по бач з 
па ла цам атры маў наз ву Дэ пу тац кі. Бы ла 
ў Ві цеб ску і ву лі ца Дэ пу тац кая). У га ды 
Вя лі кай Ай чын най бу ды нак знач на па цяр-
пеў. У да вед цы аб раз бу рэн ні пом ні каў 
ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі га во рыц ца, што ад 
па ла ца за ста лі ся толь кі сце ны, а столь і 
пад ло га зні шча ны. Аб сы па ла ся тын коў ка 
ўнут ра ных сцен, зні шча ны ба га тая леп ка, 
скульп тур ныя ўпры га жэн ні па ла ца.

Ці вер нуць бюс ты, 
зроб ле ныя Шу бі ным?

Па вод ле слоў гіс то ры ка, пер шыя ге-
не рал-гу бер на та ры ў Ві цеб ску не жы лі. І 
толь кі ў 1803 го дзе Іван Іва на віч Мі хель-
сон па ся ліў ся ў па ла цы. Ён за пад аў лен не 
паў стан ня Пу га чо ва атры маў не вя лі кі ма-
ён так не да лё ка ад Ві цеб ска. Па ўспа мі нах 
су час ні каў, ге не рал-гу бер на тар быў вель мі 
доб рым ча ла ве кам. Ці ка ва, што вя до мы 
скульп тар Шу бін зра біў бюс ты ге не рал-
гу бер на та ра і яго жон кі. І яны за ха ва лі ся 
да на шых дзён — праў да, не ў Ві цеб ску. 
Пас ля рэ ва лю цыі ад кі раў ніц тва Рус ка га 
му зея ў Ві цебск прый шоў ліст з прось бай, 
каб на ча со вае за хоў ван не бы лі ад праў-
ле ны тыя тво ры. Пра гэ та ёсць да вед ка 
ў Ві цеб скім аб лас ным ар хі ве. Але бюс ты 

так і не вяр ну лі. Вя до ма, што Пуш кін, ка лі 
пра ца ваў над гіс то ры яй бун ту Пу га чо ва, 
пі саў пра Мі хель со на.

Вель мі ці ка ва Іна Аб ра ма ва рас каз вае 
аб «аку па цый ным» ге не рал-гу бер на та ры. 
У 1812-м На па ле он пры зна чыў гу бер на та-
рам мар кі за дэ Па ста рэ. Ма ла ды афі цэр, 
як і мно гія фран цу зы пры На па ле о не, ра-
біў кар' е ру. Ка лі стаў гу бер на та рам, спра-

ба ваў ажы віць эка но мі ку го-
ра да. Яго ма ці бы ла пер шай 
фран цу жан кай, якая спры я ла 
з'яў лен ню сіс тэ мы да школь-
най аду ка цыі. І ў па рыж скім 
се на це да гэ та га ча су мож на 
ўба чыць яе бюст — у якас ці 
ўдзяч нас ці за тое, што яна 
зра бі ла для Фран цыі. А сам 
дэ Па ста рэ вя до мы сва і мі 
ўспа мі на мі пра вай ну і не 
толь кі.

Іван Сця па на віч Жыр ке віч 
у 1836-м стаў гу бер на та рам 
у Ві цеб ску і на гэ тай па са дзе 
пры маў знач ны ўдзел у спра-
ве да лу чэн ня да пра ва слаў-
най царк вы ўні я таў. Пас ля 
та го, як вый шаў у ад стаў ку, 
у 1838 го дзе, за ня ўся лі та-
ра тур най дзей нас цю. На пі-
саў ці ка ва і пра па дзеі вай ны 
1812 го да, у якой браў удзел, 
вель мі пад ра бяз ныя звест кі 
аб пер ша па чат ко вай гіс то рыі 
ўз'яд нан ня ўні я таў.

Ге не рал-гу бер на тар Ра дзі шчаў стаў кі-
ра ваць гу бер няй у 1847 го дзе і атры маў 
усе ра сій скую вя до масць тым, што пад час 
пра ве дзе най па во лі ца ра та ем най мі сіі 
па да чы ха ба ру ўсім гу бер на та рам, гро-
шы не ўзяў. Як і адэ скі гу бер на тар. Ас тат-
нія гу бер на та ры не ад мо ві лі ся ад гро шай. 
Ім пе ра тар вы клі каў Ра дзі шча ва да ся бе 
на аў ды ен цыю і спы таў: «Зра зу ме ла, што 

адэ скі гу бер на тар не ўзяў — у яго і так 
усё ёсць. А ты ча му не ўзяў?». Прос та 
быў сум лен ным ча ла ве кам. Мо жа, та-
му і пра тры маў ся на гу бер на тар скай 
па са дзе менш за год?

«Хто? Ку ды? На вош та?»
Ула дзі мір Мі ка ла е віч Вя роў кін, 

удзель нік Крым скай вай ны, у маі 
1863 го да атры маў зван не ге не рал-
ма ё ра і быў пры зна ча ны ві цеб скім 
ге не рал-гу бер на та рам. І гэ тую па са-
ду зай маў да кан ца 1867 го да. Вя-
роў кін да стой ны та го, каб пра яго 
па мя та лі, пра што свед чаць мно гія 
ці ка выя фак ты з яго гу бер на тар скай 
дзей нас ці. На прык лад, да яго гу бер-
на тар ства ў Ві цеб ску па ста ян на ад-
бы ва лі ся вя лі кія па жа ры, а пры чы ну 
іх ні як не ўда ва ла ся ўста на віць. Та ды 
ён за пра сіў ка за коў на вес ці па ра дак. 
Ка за кі спы ня лі су стрэч ных, асаб лі ва 
час та ў нач ны час, і пы та лі: «Хто? 
Ку ды? На вош та?» І тых, хто «не ўну-

шаў да ве ру», ад праў ля лі ў дзя жур ную 
часць. У вы ні ку па жа раў хут ка больш не 
бы ло...

— Гэ ты гу бер на тар за ах воч ваў гу лян-
ні на гу бер на тар скім буль ва ры, на якім 
быў уста ноў ле ны па віль ён з бу фе там. 
По тым па віль ён пе ра ўтво ра ны ў біб лі-
я тэ ку дзі ця ча га пры тул ку. У цаг ля най 
Па кроў скай царк ве, па бу да ва най пад 
яго па тра на жам ка ля ста рой ві цеб скай 

царк вы, якая раз бу ры ла ся, бы лі аб ра зы, 
якія на пі са ла або ад на ві ла яго жон ка. 
Пры яго праў лен ні асаб лі ва пыш на ад-
зна ча лі ся цар скія юбі леі, дні ка ра на цыі. 
Ілю мі на цыя пад час тых свят бы ла вель-
мі шы коў ная. Да гэ туль та ко га ра ней не 
бы ло. Ён пас ля служ бы ў Ві цеб ску быў 
ка мен дан там Пет ра паў лаў скай крэ пас ці. 
Там і па ха ва ны.

У 1867 го дзе Па вел Паў ла віч Ка са гоў-
скі «пе ра няў гу бер на тар скую эс та фе ту» 
ў Вя роў кі на. Су час ні кі рас каз ва лі адзін 
ад на му, што гу бер на тар гры мі ра ваў ся і 
пе ра апра на ўся, каб ха дзіць у мес цы, дзе 
збі ра лі ся зла дзеі. Пра ду хі ляў та кім чы-
нам мно гія зла чын ствы. Па вел Паў ла віч 
вель мі ак тыў на зай маў ся азе ля нен нем 
го ра да. Ён іні цы я ваў бу даў ніц тва дам баў 
це раз ві цеб скія ру чаі... Удзяч ныя га ра-
джа не пры сво і лі яму зван не «Га на ро вы 
гра ма дзя нін Ві цеб ска». По тым ён у Адэ се 
пра ца ваў...

Гу бер на тар Рас тоў цаў быў 13 га доў на 
гэ тай па са дзе. Па по гля дах сва іх лі чыў ся 
дэ ма кра там. Узвёў бу ды нак два ран ска га 
схо ду, муж чын скую гім на зію, спры яў тэ-
ат ру. Мост це раз ра ку Віць ба за га даў па-
бу да ваць (на яго мес цы ця пер зна хо дзіц ца 
Пуш кін скі мост). Царк ва за га дам гу бер на-
та ра бы ла па бу да ва на пры дзі ця чым пры-
тул ку. Па яго іні цы я ты ве бы лі за сна ва ны 
спе цы яль ныя сты пен дыі для гім на зіс таў і 
па ста ян ны тэ атр. Гіс то рык на стро е ны пра-
цяг нуць сваю да след чыц кую пра цу. Бы ло 
б доб ра, каб бы ла на дру ка ва на кні га пра 
гу бер на та раў Ві цеб шчы ны. І, без умоў на, 
быў бы вель мі ці ка вым тэ ма тыч ны «гу бер-
на тар скі» ту рыс тыч ны марш рут. Да рэ чы, 
па іні цы я ты ве ця пе раш ня га гу бер на та ра 
Аляк санд ра Ко сін ца за пла на ва на рэ кан-
струк цыя ў скве ры ка ля гу бер на тар ска га 
па ла ца. У апош нім за ду ма лі раз мяс ціць 
му зей ную экс па зі цыю. 

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

■

Ці ка він ка з гіс то рыіЦі ка він ка з гіс то рыі  ��

На вош та гу бер на тар... гры мі ра ваў ся?

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

Пад па тра на там Свя то га Гу бер та
Да кож на га прад ме та ў му зеі мож на да кра нуц ца

 Ула дзі мір Мі ка ла е віч Вя роў кін.

Іна Аб ра ма ва.

У вёс цы Да ні легі Лель чыц ка га ра ё на за ха ва-
ла ся ста ра жыт ная тра ды цыя — рас паль ваць у 
ноч на Вя лік дзень вог ні шчы як сім вал веч на-
га жыц ця і ачы шчэн ня. Сё ле та вяс коў цы зноў 

са бра лі ся ка ля свай го даб ра дат на га агню, каб 
па жа даць ад но ад на му і сва ёй ра дзі ме доў га га 
ве ку і Бо жа га за ступ ніц тва.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ДАБ РА ДАТ НЫ АГОНЬ

СЦІП ЛАЯ ЧА РОЎ НАСЦЬ 
ХА ЛАД НІ КУ

ХА ЛАД НІК ПА-МЕН СКУ
Склад ні кі: 700 г шчаўя, 400 г бу ра коў, 2 све жыя агур кі, 1 яй ка, 2 шклян кі ке фі ру, 

120 г зя лё най цы бу лі, 2 ст. лыж кі смя та ны, 1 ст. лыж ка цук ру, соль, кроп.
Пры га та ван не: У пад со ле най ва дзе зва рыць пра мы тае і на рэ за нае шчаўе, асту-

дзіць. Асоб на зва рыць цэ лыя бу ра кі, аба браць, на кры шыць са лом кай, змя шаць са 
шчаў ем, па клас ці дроб на на рэ за ную і рас цёр тую з сол лю і жаў тком зя лё ную цы бу лю, 
на шат ка ва ныя све жыя агур кі, здроб не ны бя лок, цу кар, уз бі ты ке фір.

Ха лад нік за пра віць смя та най і па сы паць дроб на на рэ за ным кро пам.

Фо
 та

 М
а р
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ПАЎ СТАН НЕ Ў ДА КУ МЕН ТАХ

КалекцыяКалекцыя  ��

У апош нім па коі зме шча на 
экс па зі цыя з фо та здым ка мі 
Элі зы Ажэшкі, якая жы ла 
ў Грод не. 


