
Ста га до вая 
фо та паш тоў ка 
з аса біс тым 
под пі сам аў та ра

Ка лек цы я на ван нем Віталь 

Мі ка ла е віч за хап ля ец ца з 

дзя цін ства, па чы на ла ся ўсё 

з ма рак і ма дэ ляў аў та ма бі-

ляў. Па ме ры ста лен ня за пал 

да по шу ку но вых асоб ні каў 

не асла беў, а толь кі ўма ца-

ваў ся: муж чы на зра зу меў, 

што гэ та хо бі за ста нец ца з 

ім на ўсё жыц цё. Адзін з кі-

рун каў — паш тоў кі. Ма ю чы 

до сыць вя лі кі во пыт у гэ тай 

спра ве, Ві таль Мі ка ла е віч 

вы ра шыў зай мац ца ёй не 

толь кі дзе ля за да валь нен ня, 

але і дзе ля глы бо ка га вы ву-

чэн ня пы тан ня. Тэ ма ты ку 

аб раў па ду шы — паш тоў кі 

з вы явай Лі ды. Гэ та го рад, 

дзе прай шло яго юнац тва і 

дзе за раз яго ча кае гас цін ны 

баць коў скі дом.

Рас каз ваць пра паш тоў кі 

пал коў нік мі лі цыі па чы нае з 

гіс та рыч най да вед кі. Пер шы 

ў свеце асоб нік быў пра да-

дзе ны ў Аў стрыі ў 1869 го дзе. 

А вось у Ра сій скай ім пе рыі, 

да якой та ды ад но сі ла ся 

тэ ры то рыя Бе ла ру сі, іх па-

ча лі вы раб ляць на не каль кі 

дзе ся ці год дзяў паз ней — у 

1894-м. Вы явы роз ных га-

ра доў бы лі ад ным з са мых 

рас паў сю джа ных сю жэ таў, 

якія дру ка ва лі на паш тоў ках. 

У гэ тым быў пэў ны сэнс: час-

та паш тоў кі вы ка рыс тоў ва лі, 

каб пе ра даць пры ві тан не з 

та го ці ін ша га мес ца. Праў-

да, паш тоў ка з вы явай Лі-

ды яшчэ не па цвяр джае той 

факт, што ча ла век па бы ваў у 

са мім го ра дзе. Карт ку мож на 

бы ло ку піць на вак за ле пад-

час пры пын ку цяг ні ка, а ад-

пра віць ужо зу сім з ін ша га 

на се ле на га пунк та.

Най ста рэй шая паш тоў ка 

з вы явай род на га го ра да ў 

ка лек цыі Ві та ля Мі ка ла е ві ча 

да ту ец ца са мым па чат кам 

ХХ ста год дзя. Са му ка лек-

цыю мож на па дзя ліць на 

тры асноў ныя пе ры я ды: га-

ды Ра сій скай ім пе рыі, гер-

ман ская аку па цыя ў пе ры-

яд Пер шай су свет най і час, 

ка лі Лі да ўва хо дзі ла ў склад 

Поль шчы — да 1939 го да. 

Больш за ўсё паш то вак пры-

па дае на пе ры яд ня мец кай 

аку па цыі. Хоць ён і доў жыў-

ся ўся го не каль кі га доў, з 

1915-га па 1918-ы, та ды быў 

са праўд ны бум за хап лен ня 

фа та гра фі яй, та му паш то-

вак з роз ны мі здым ка мі вы-

пус ка лі вель мі шмат.

Уся го ж, як рас каз вае 

пал коў нік мі лі цыі, яму вя-

до ма ка ля 500 паш то вак з 

вы явай Лі ды. Ві та лю Мі ка ла-

е ві чу ўжо ўда ло ся са браць 

больш за 300 з іх. Раз гля-

да ю чы аль бо мы, абы ва-

цель мо жа па ду маць, што 

паш тоў кі дуб лю юц ца, та-

му што не тое што здым кі 

зроб ле ны з ад на го ра кур су, 

а на ват вы явы паў та ра юц ца, 

і не раз. Але для са праўд на-

га ка лек цы я не ра — гэ та не 

па каз чык. Па гля дзеў шы на 

ад ва рот ны бок з вы гля ду ад-

ноль ка вых паш то вак, мож на 

ўба чыць, што ў іх ад роз ні-

ва ец ца вы да вец, а зна чыць, 

мо гуць быць роз ныя якасць 

па пе ры, под пі сы і ін шае.

Са мыя каш тоў ныя асоб-

ні кі — фо та паш тоў кі. Па 

сут нас ці, гэ та не га тыў, раз-

лі не е ны для ад праў кі. Та кіх 

узо раў у пал коў ні ка мі лі цыі 

ўся го тры. Адзін вель мі рэд-

кі, з под пі сам са мо га аў та-

ра — вя до ма га ў па чат ку 

ХХ ста год дзя ў Лі дзе фа то-

гра фа па проз ві шчы Ба рон. 

Да рэ чы ска заць, у той час 

у Лі дзе пра ца ва лі сем фо-

та атэлье і не менш як тры 

пры ват ныя вы твор цы паш-

то вак.

А вось бу дзе паш тоў ка 

чыс тай або спі са най спор-

ным по чыр кам, на яе каш-

тоў насць не ўплы вае. Да во лі 

шмат асоб ні каў на ня мец-

кай мо ве, та му ра за брац ца 

ў сут нас ці па слан ня не так 

прос та. Але тры ман не ў ру-

ках рэ чы, якая мае не толь кі 

гіс та рыч ную, але і для ка-

гось ці аса біс тую знач насць, 

вы клі кае асаб лі вае тра пя-

тан не.

Ад зам ка 
да пра даў цоў 
ве ні каў

— Ка лек цы я нер ад роз ні-

ва ец ца ад збі раль ні ка тым, 

што ён шу кае асоб ні кі, каб 

да ве дац ца неш та но вае, 

а не дзе ля са мо га фак та 

на за па шван ня. Так і мне 

мно гае ўда ло ся да ве дац ца 

пра гіс то рыю свай го го ра-

да. На жаль, у га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны Лі да бы ла 

прак тыч на цал кам раз бу ра-

на, та му за раз у ёй мож на 

знай сці лі ча ныя бу дын кі з 

тых паш то вак, — рас каз вае 

Ві таль Мі ка ла е віч.

Прык лад та ко га бу дын-

ка — ві зіт ная карт ка го-

ра да — Лід скі за мак. Ма-

быць, гэ та адзін з ня мно гіх 

вы пад каў, ка лі га ды ідуць 

збу да ван ню на ка рысць. 

Бо ў па чат ку ХХ ста год дзя 

на мес цы зам ка быў уся-

го толь кі ка ва лак ад ной са 

сцен, які, тым не менш, не 

раз за хоў ва лі на паш тоў-

ках. Яшчэ адзін бу ды нак, 

які за ха ваў ся, на шчас це, 

цал кам — ця пер дзей ны 

кас цёл Уз вы шэн ня Свя то-

га Кры жа. Ка лі па раў ноў-

ваць паш тоў кі з су час ным 

вы гля дам, мож на знай сці 

ўся го ад но іс тот нае ад-

роз нен не: у 1970-я ва кол 

яго пры бра лі плот. Так са-

ма ця пер у го ра дзе мож на 

ўба чыць і бы лы кас цёл пі-

я раў — за раз царк ва Ар хі-

стра ці га Мі ха і ла, якая адзін 

час пра ца ва ла як пла не та-

рый. Акра мя гэ та га, ста га-

до вы ру беж у Лі дзе пе рай-

шло ўся го не каль кі да моў, 

адзін з іх, па бу да ва ны ў 

1812 го дзе, на ле жаў куп цу 

Гу рэ ві чу. Да рэ чы, не па ру-

ша ны мі за ста лі ся і ДА Сы — 

да мы афі цэр ска га скла ду. 

Іх па бу да ва лі ў 1908 го дзе 

з цэг лы, якая за ста ла ся 

ад ма нас ты ра кар ме лі так. 

У іх, у Паў ноч ным га рад-

ку, да гэ та га ча су жы вуць 

сем'і лід чан.

Але час цей за ўсё су стра-

ка юц ца паш тоў кі не з гэ ты мі 

зна ка вы мі аб' ек та мі, а з вы-

явай га лоў най ву лі цы го ра-

да, якая ў роз ныя га ды на сі-

ла наз ву Ві лен скай, Су валь-

скай, а ця пер — Са вец кай. 

Так са ма тра ды цый на час та 

фа та гра фа ва лі пош ту і вак-

зал. Лід скі, на жаль, не за-

ха ваў ся, ён быў ад бу да ва ны 

ўжо пас ля вай ны. Ад нак на 

ста рых паш тоў ках яго час-

та блы та юць з ма ла дзе чан-

скім — ды зайн прак тыч на 

ідэн тыч ны.

Са мыя лю бі мыя сю жэ ты 

Ві та ля Мі ка ла е ві ча — тыя, 

дзе ад люст ра ва на што дзён-

нае жыц цё прос тых лю дзей. 

Пра даў цы ве ні каў на рын ку, 

ва да но сы, дзе ці, якія гу ля-

юць на ву лі цы... Су стра ка-

лі ся і больш су ро выя кар цін-

кі: па жар і на ват па ха ван не 

кар мі це ля. На огул, стаў лен-

не да сю жэ таў, ды і над пі саў, 

ра ней бы ло больш прос тым. 

У ка лек цыі ёсць паш тоў ка 

з вы явай лід ска га кас цё-

ла, які падпісалі як ві лен скі. 

Або з зам ка вай сця ной, на 

якой час па бу до вы аба зна-

ча ны як VІІІ ста год дзе, хоць 

уз во дзіць крэ пасць па ча лі ў 

ХІV. Ёсць і больш іс тот ныя 

па мыл кі. Так, ня мец кія вы-

твор цы дру ка ва лі паш тоў кі 

з па ра дам ра сій скіх цар скіх 

вой скаў замест сваіх — узя-

лі ста рыя не га ты вы.

Рэд кія зна ход кі
— Са праўд нае шчас це 

да след чы ка, ка лі ўда ец ца 

знай сці паш тоў ку, якую ты 

яшчэ не су стра каў. Ад ной чы 

я спа чат ку на быў паш тоў-

ку, а по тым толь кі дак лад на 

вы зна чыў, што гэ та Лі да — 

па раў наў з ін шы мі ўзо ра мі. 

Але ця пер мне за ста ло ся са-

браць толь кі са мыя рэд кія, 

та му па поў ніць ка лек цыю 

но вым асоб ні кам атрым лі-

ва ец ца не час цей, чым раз 

на не каль кі ме ся цаў. Больш 

за ўсё з гэ тым да па ма га юць 

клу бы ка лек цы я не раў. Праў-

да, тых, хто зай ма ец ца ме-

на ві та Лі дай, не так мно га, 

аса біс та мне зна е мыя тры 

та кія ама та ры, — рас каз вае 

пал коў нік мі лі цыі.

Ма ра Ві та ля Мі ка ла е ві-

ча — у перс пек ты ве склас-

ці ка та лог усіх паш то вак, 

звя за ных з Лі дай, та му што 

па куль паў на вар тас на га 

да след ча га ма тэ ры я лу па 

гэ тай тэ ме ня ма. Не пра-

пус кае маг чы масць ка лек-

цы я нер на быць і паз ней шыя 

паш тоў кі з вы явай лю бі ма га 

го ра да, але ад но сіць іх ужо 

да асоб най част кі збо ру. 

Тым больш што яны іс тот на 

ад роз ні ва юц ца ад на ад ад-

ной: пас ля 1939 го да аж да 

1960-х паш тоў кі з га ра да мі 

прак тыч на не вы пус ка лі ся.

Як пры зна ец ца пал коў нік 

мі лі цыі, у хо бі, якое па тра-

буе скру пу лёз нас ці і вя лі кай 

кан цэнт ра цыі ўва гі, пра фе-

сія толь кі да па ма гае. Тым 

больш што ў ор га нах унут-

ра ных спраў ён пра цуе ўжо 

больш за 26 га доў.

— Дыс цып лі на вы хоў вае 

лю боў да па рад ку ў шы ро кім 

сэн се гэ та га сло ва. Ду маю, 

без гэ тай якас ці мне не ўда-

ло ся б са браць і дзя ся тай 

част кі ка лек цыі. Ну і вя до-

ма, не аб ход ны ана лі тыч ны 

склад ро зу му, каб ка лек цыя-

на ван не не пе ра тва ры ла ся ў 

збі раль ніц тва, — ад зна чае 

Ві таль Бы каў.



Гэ тая рэч увай шла ва 

ўжы так не так даў но — 

уся го паў та ра ста год дзя 

та му. Спа чат ку не пры ма-

лі, маў ляў, як жа мож на 

свае дум кі і па чуц ці вы-

стаў ляць на па каз. А кры-

ху паз ней па лю бі лі — за 

пры га жосць і не вы со кі 

кошт. А вось у га лоў на га 

ін спек та ра кант роль на-

ін спек тар ска га ўпраў-

лен ня шта ба МУС Ві таля 

БЫ КА ВА бы ла ін шая 

пры чы на за ха піц ца ка лек цы я на ван нем гэ тых прад-

ме таў — за ха ваць і сіс тэ ма ты за ваць гіс та рыч ныя да-

ныя аб сва ёй ма лой Ра дзі ме. Вы ўжо зда га да лі ся аб 

чым ідзе га вор ка? Са праў ды, га лоў ная тэ ма на ша га 

ма тэ ры я лу — яе вя лі касць паш тоў ка!

530 мая 2018 г. ФАРПОСТ

ЗНАК ПА ВА ГІ 
ДА МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ
Пал коў нік мі лі цыі па каз вае сваю не звы чай ную ка лек цыю

Па-за служ байПа-за служ бай  

Він шу ем!
Пад ве дзе ны вы ні кі кон кур су на са мае леп шае асвят-

лен не дзей нас ці Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў у СМІ. 

Пе ра мож цам у на мі на цыі «Най леп шы аў тар» ста ла спе-

цы яль ны ка рэс пан дэнт га зе ты «Звяз да» Да р'я Кас ко. 

Най леп шым пра ек там бы ла пры зна на пра гра ма «Цяж кі 

па ня дзе лак» ды рэк цыі ра дыё тэ ле ра дыё кам па ніі «Ма-

гі лёў», а най леп шым пра ек там да 100-год дзя бе ла рус-

кай мі лі цыі ста ла ра бо та тэ ле ра дыё кам па ніі «Брэст» — 

тэ ма тыч ны ві дэа фільм «100-год дзю мі лі цыі Бе ла ру сі 

пры свя ча ец ца» і іншыя. Лаў рэ а таў кон кур су вы бра лі ў 

10 на мі на цы ях, уся го ж на суд жу ры бы ла прад стаў ле на 

171 ра бо та твор чых ка лек ты ваў і асоб ных аў та раў.

Матэрыялы падрыхтавала Дар'я КАСКО.

Паўсядзённае жыццё было распаўсюджаным матывам 
для фотаздымкаў.

Будынак Лідскага вакзала. 
Быў зруйнаваны ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Выявы Ліды, якія часцей за ўсё друкавалі на паштоўках.


