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Юзаф Ядкоўскі – даследчык гісторыі Гарадзеншчыны 

: да 130-годдзя з дня нараджэння : бібліяграфічны спіс / 

Дзяржаўная ўстанова культуры «Цэнтралізаваная 

бібліятэчная сістэма г. Гродна», Гродзенская гарадская 

цэнтральная бібліятэка імя А. Я. Макаёнка ; складальнік  

Ю. Ю. Жыткевіч ; пад агульн. рэд. І. М. Ілюшына. – Гродна, 

2020. –  14 с. 

 
Спіс прысвечаны выдатнаму археолагу, нумізмату, гісторыку, 

архітэктару Юзафу Ядкоўскаму. Заснавальнік і першы дырэктар Гродзенскага 
гісторыка-археалагічнага музея. Па ініцыятыве Ядкоўскага праведзены 

археалагічныя даследаванні Старога Замка і пакладзены пачатак яго 

рэканструкцыі. Асноўнай задачай Юзаф Ядкоўскі лічыў збіранне і захаванне 

гісторыка-археалагічных матэрыялаў, а таксама пабудовы на іх аснове сталай 

экспазіцыі  музея. Аўтар прац «Гродна», «Гарадзішча Ваўкавыска», 

«Раннесярэдневяковае Гродна ў святле археалагічных раскопак у Гродзенскім 

Старым каралеўскім замку ў 1932 і 1933 гадах», «Абарончы храм на Каложы 

ў Гродне» і інш.. 

Матэрыялы бібліяграфічнага спіса размешчаны ў лагічным парадку, 

артыкулы з асобных выданняў і перыядычных выданняў размешчаны ў 

алфавітным парадку. Бібліяграфічнае апісанне падпарадкоўваецца ДГСТу 
7.1–2003 «Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя 

патрабаванні і правілы састаўлення».  

Бібліяграфічны паказальнік будзе карысным ўсім тым, хто цікавіцца 

гісторыяй. 



3 
 

Беларускі і польскі археолаг, 

нумізмат, гісторык мастацтва, 

вядомы гродзенскі краязнавец і 

заснавальнік Гродзенскага 

дзяржаўнага гісторыка-

археалагічнага музея.  

Нарадзіўся 20 снежня 1890 

года ў Гродне ў небагатай сям’і 

рамесніка Юзафа Ядкоўскага і 

Зоф’і Занеўскай. Сям’я жыла ў 

двухпавярховым доме № 16 на 

вуліцы Паштовай (цяпер 

Сацыялістычная). 
Выхоўвала Юзафа маці. Пані Соф'я Занеўская шмат 

зрабіла для таго, каб сын атрымаў сучасныя, для таго часу, 

выхаванне і адукацыю.  

Бацька Ядкоўскі (таксама Юзаф) не мог сыну ўдзяляць 

шмат часу, бо многа працаваў (сталяр па найму і ў дырэкцыі 

пошты).  

 Вучыўся ў Гродзенскай гімназіі, дзе ўдзельнічаў у 1905 

годзе ў школьнай забастоўцы. У час вучобы ў гродзенскай 

гімназіі ён праявіў сябе не толькі як здольны вучань, але і як 

патрыёт, якога хвалявала адраджэнне свайго краю: быў членам 

тайных арганізацый, неаднаразова ўдзельнічаў у розных акцыях 

і вальнадумных выступленнях моладзі. У гэтыя гады ён 

захапіўся гісторыяй Гродзеншчыны і пачаў збіраць 

разнастайныя друкаваныя і рукапісныя матэрыялы, а таксама 

пісаць свае першыя навуковыя працы. У выглядзе невялікіх 

нарысаў і артыкулаў яны з 1907 года друкаваліся ў выданнях 

«Віленская газета» («Dziennik Wileński») і «Святавіт» 

(«Światowit»). Апынуўшыся пад пагрозай выключэння з гімназіі, 

патэнцыяльнага арышту за палітычную дзейнасць і атрымання 

так званага «воўчага білета», які б зрабіў немагчымым 

паступленне ў іншую навучальную ўстанову ў Расійскай 

імперыі, у 1906 ці 1907 годзе Ядкоўскі перабраўся ў Варшаву, 
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дзе працягваў вучобу і адначасова працаваў у археалагічным 

музеі. 

Скончыў у 1913 годзе Маскоўскі археалагічны інстытут. 

Працаваў у гэтым жа інстытуце і ў Імператарскім Маскоўскім, і 

Румянцаўскім музеі. Быў кансерватарам па Віленскай, 

Гродзенскай і Мінскай губернях. Дзякуючы Ядкоўскаму былі 

захаваны іканастас 17 стагоддзя ў Супраслі, касцёл з фрэскамі ў 

Гарадзішчы.  

Даследаваў касцёлы, замкі і палацы ў Гродна, Лідзе, 

Крэве, Сынковічах, Супраслі, Міры і іншых населеных пунктах.  

У час Першай сусветнай вайны Юзаф Ядкоўскі амаль 

спыніў даследаванні, бо працаваў у шпіталі і ўдзельнічаў у 

ваенных дзеяннях. Пасля вайны быў накіраваны на працу ў свой 

родны горад, які ўвайшоў у склад Польшчы. У 1919 годзе ўрад 

Польшчы зацвердзіў Ядкоўскага кіраўніком Бюро дзяржаўнай 

апекі над гістарычнымі і культурнымі помнікамі ў Гродна і 

Гродзенскім павеце. Вучоны з захапленнем працягнуў 

даследаванні па гісторыі і культуры роднага краю і падрыхтаваў 

шмат публікацый. У прыватнасці, яго манаграфія «Гродна», якая 

выйшла з друку ў 1923 годзе ў Вільні, з’яўляецца значнай 

навуковай крыніцай па гісторыі горада. У кнізе адлюстравана 

гістарычнае мінулае Гродна ад старажытнасці да пачатку ХХ 

стагоддзя, утрымліваюцца цікавыя звесткі пра яго замкі, 

касцёлы, цэрквы, змешчаны фотаздымкі і замалёўкі аўтара, а 

таксама працы вядомых фотамайстраў Я. Булгака і Л. Гельгора. 

Усё жыццё Юзаф Ядкоўскі займаўся калекцыяніраваннем 

прадметаў старажытнасці: кніг, манет, рукапісаў і інш. 

Запаветнай марай даследчыка была арганізацыя музея ў Гродне. 

Яна здзейснілася ў 1920 годзе, калі быў створаны Гродзенскі 

гісторыка-археалагічны музей. У верасні 1921 года была 

падрыхтавана першая выстава, на адкрыцці якой прысутнічаў 

Ю. Пілсудскі. Прадметы і выставачныя стэнды потым былі 

перанесены ў Стары замак, дзе і па сённяшні дзень знаходзіцца 

музей. Да 1936 года яго захавальнікам з’яўляўся сам Ядкоўскі. 

Будучы яго загадчыкам, ён арганізаваў выданне штогодніка 
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«Музей у Гродне» («Muzeum w Grodnie»), у якім публікаваў 

таксама і ўласныя навуковыя артыкулы. 

     У 1925 годзе Юзаф Ядкоўскі прымаў удзел у 

археалагічных раскопках у Ваўкавыску, па выніках якіх у гэтым 

жа годзе выдаў кнігу «Grodzisko Walkowyskie». У 1932–1933 

гадах Ядкоўскі праводзіў даследаванне Замкавай Гары ў Гродне. 

Гэтыя раскопкі дазволілі выявіць княжацкі церам і рэшткі двух 

мураваных храмаў, якія пазней атрымалі назвы «Гродзенская 

Ніжняя царква» і «Гродзенская Верхняя царква». У 1935 годзе 

археолаг вывучаў Каложскую царкву і датаваў яе XI стагоддзем. 

Аднак у 1936 годзе метады вядзення археалагічных раскопак і 

даследаванняў Юзафа Ядкоўскага былі раскрытыкаваны, 

прызнаны не адпавядаючымі тагачаснай навуцы і забаронены. 1 

ліпеня 1937 года па рашэнні камітэта па адбудове Гродзенскага 

замка Юзаф Ядкоўскі быў вызвалены з пасады кіраўніка 

археалагічных раскопак. 

З канца 1930-х гадоў Юзаф Ядкоўскі працаваў у Варшаве, 

з 1944 года – у Кракаве. З 1945 года з’яўляўся захавальнікам 

Народнага музея, старшынёй Варшаўскага нумізматычнага 

таварыства, пастаянным аўтарам і рэдактарам часопіса 

«Wiadomosci numizmatyczno-archeologiczne». Яго намаганнямі 

быў адноўлены знішчаны падчас Другой сусветнай вайны 

нумізматычны кабінет музея. 

Асноўнай задачай Юзаф Ядкоўскі лічыў збіранне і 

захаванне гісторыка-археалагічных матэрыялаў, а таксама 

пабудову на іх аснове сталай экспазіцыі музея. Ён арганізаваў 

экспедыцыі, набываў рэчы ў віленскіх, варшаўскіх і львоўскіх 

антыквараў, вёў перапіску з музеямі, якім прапаноўваў дублеты 

ў абмен на помнікі з мясцовай тэрытарыяльнай прывязкай, 

разгарнуў выдавецкую дзейнасць.  

Творчы пошук і плённая праца Юзафа Ядкоўскага 

спрыялі вывучэнню і захаванню помнікаў культуры і 

архітэктуры Гродзеншчыны, прыцягненню ўвагі даследчыкаў да 

старажытных помнікаў краю. Дзякуючы глыбокім ведам і 

шырокаму колу навуковых інтарэсаў вучонага фонды музеяў у 
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Гродна, Беластоку і Варшаве маюць унікальныя калекцыі 

археалогіі, нумізматыкі, этнаграфіі, твораў народнага мастацтва і 

дакументаў. 

Аўтар прац «Гродна» (Вільня, 1923), «Гарадзішча 

Ваўкавыска» (Гродна, 1925), «Раннесярэдневяковае Гродна ў 

святле археалагічных раскопак у Гродзенскім Старым 

каралеўскім замку ў 1932 і 1933 гг.» (Варшава, 1934), 

«Абарончы храм на Каложы ў Гродне» (Гродна, 1936) і інш.. 

Засталася нявыдадзенай шматтомная праца Ядкоўскага 

«Польскія рэліквіі ў Расіі». 

Памёр Юзаф Ядкоўскі 2 студзеня 1950 года ад працяглай 

хваробы. Пахаваны ў Варшаве на старых могілках «Павонзкі», 

дзе ў наш час хаваюць толькі знакамітых людзей. 

У снежні 1990 года ў Гродзенскім гісторыка-

археалагічным музеі адбылася навуковая канферэнцыя з нагоды 

100-гадовага юбілею Юзафа Ядкоўскага, яго памяці прысвечаны 

зборнік артыкулаў «Краязнаўчыя запіскі» (Гродна, 1990). 

У 2012 годзе створана Прэмія імя Юзафа Ядкоўскага, 

якая ўручаецца асобам, творчая дзейнасць якіх паспрыяла 

вывучэнню і папулярызацыі гарадзенскай мінуўшчыны, а 

таксама захаванню прыроднай і гісторыка-культурнай 

самабытнасці Гродна і рэгіёну.  
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