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125 га доў та му, се дзя чы на ад-
ным з уз гор каў Ва ло жы на, Ха ім 
Бя лік на пі саў верш «Да птуш кі», 
які ў пэў ным сэн се стаў куль-
та вым. Ме на ві та ім рас па ча ла-
ся свец кая паэ зія на іў ры це. 
На Ва ло жын шчы не вы ра шы лі 
пры га даць гэ ту па дзею. З на го-
ды зла дзілі вы ста ву вы ці нан кі 
на род най мас тач кі Ва лян ці ны 
Слюн чан кі, зрабілі пе ра клад та-
го па мят на га вер ша на су час-
ную бе ла рус кую мо ву.

Згод на з пад ан нем, у адзін з 
цёп лых вяс но вых дзён кра са ві ка 
1891 го да, се дзя чы на сва ім лю-
бі мым уз гор ку (дзе ця пер зна хо-
дзіц ца сель ска гас па дар чы лі цэй), 
пас ля доў гай, зня сіль ва ю чай зі мы, 
18-га до вы Бя лік быў так за ча ра ва-
ны шча бя тан нем пту шак, якія вяр-
ну лі ся з поўд ня, што сло вы вер ша 
рап там пра лі лі ся ад не куль звер ху — 
з Бос кай вы шы ні. Ён за на та ваў: 
«О, цу доў ная птуш ка, ты вяр ну ла-
ся на сваю ра дзі му праз да лё кую і 
даў но стра ча ную маю. Ска жы мне, 
як яна там жы ве гэ ты доў гі час, без 
мя не і ўсіх нас?»

Верш па ба чыў свет толь кі ў на-
ступ ным 1892 го дзе ў Адэ се, ка лі 

Бя лік, які на той мо мант ужо зу сім 
стра ціў над зею, вяр нуў ся ў баць каў 
Жы то мір, дзе яго ве даў хоць нех та, 
дзе ме лі ся хоць бы не вя лі кія «за чэп-
кі» за рэ аль нае жыц цё. Да су час на га 

ста ну пры зна на га пісь мен ні ка яму 
бы ло яшчэ бяс кон ца да лё ка, але 
сла ва ўжо прый шла. Ака за ла ся, на 
іў ры це мо жа іс на ваць су час ная свец-
кая паэ зія!

Эн ту зі яс таў, якія вы ра шы лі, ча го 
б гэ та ні каш та ва ла, вяр нуць жыц цё 
«мёрт ва му», на дум ку боль шас ці, 
іў ры ту — ра бі ла ся ўсё бо лей. А по-
стаць Бя лі ка за ста ва ла ся за ўваж най 
ся род іх. Ка лі ў свае 50 га доў, пас ля 
шмат га до вых блу кан няў па Ра сій-
скай ім пе рыі і Гер ма ніі, на ва жыў ся 
ўрэш це пе ра ехаць у Па лесці ну, ён 
ужо — пры зна ны агуль на на цы я наль-
ны па эт ну мар адзін, ге ній і пра рок. 
І гэ та ня гле дзя чы на тое, што яго 
ва ры янт іў ры та ўжо лі чыў ся са ста-
рэ лым, «за над та сла вян скім». На гіс-
та рыч най ра дзі ме быў пры ня ты зу сім 
ін шы стан дарт мо вы, бліз ка ўсход ні, 
знач на на блі жа ны па гу чан ні да род-
нас най араб скай. Да гэ тай дзіў най 
мо вы пісь мен нік ужо не па спеў пры-
звы ча іц ца. І жыць яму за ста ва ла ся 
не так шмат. У 1934 го дзе ён па мёр 
у Ве не пас ля ня ўда лай апе ра цыі. На 
зда бы тай ра дзі ме яго па ха ва лі як са-
праўд на га на цы я наль на га ге роя. А 
Ва ло жын на заўж ды за стаў ся сім ва-
ліч най ра дзі май ад ро джа най паэ зіі 
на іў ры це...

Асно ву вы ста вы, што раз гар ну-
ла ся ў Ва ло жын скім ра ён ным края-
знаў чым му зеі, скла лі вы ці нан кі 
Ва лян ці ны Слюн чан кі, рас пра ца ва-

ныя спе цы яль на да па мят най да ты, 
а так са ма тыя, што ілюст ру юць яў-
рэй скія свя ты. Тво ры, якія прад стаў-
ля юць верш «Да птуш кі», Ва ло жын-
скі ешы бот «Дрэ ва жыц ця», у якім 
ву чыў ся бу ду чы зна ка мі ты твор ца, 
На лі боц кую пу шчу мас тач ка ства-
ра ла па кан цэп ту аль ных ідэ ях Але-
ся Бе ла га, ка ар ды на та ра Зя лё на га 
марш ру ту «Ва ло жын скія гас цін цы». 
Вар та ад зна чыць, што пра ект «Рэ гі-
я наль ныя су ве ні ры як сро дак ума ца-
ван ня па тэн цы я лу аг ра ту рыс тыч ных 
су поль нас цяў», у ме жах яко га вы-
раб ля лі ся вы ці нан кі, ла дзіц ца пры 
са дзей ні чан ні Пра гра мы пад трым-
кі Бе ла ру сі Фе дэ раль ным ура дам 
Гер ма ніі.

Так са ма ў ме жах пра ек та вя до мы 
ка ры ка ту рыст Аляк сандр Кар ша ке віч 
ства рыў не каль кі ра бот, якія ад люст-
роў ва юць тэ му яў рэй скай спад чы ны 
Ва ло жы на і На лі боц кага краю. Фо-
та здым кі, раз на стай ныя гра фіч ныя 
ма тэ ры я лы — усё тое, што так са ма 
да па ма гае больш поў на зра зу мець 
гэ ту паэ тыч ную ста рон ку спад чы ны 
Ва ло жы на.
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Пер шае па ве дам лен не пра па ча так 
бу даў ніц тва но вай лід скай пош ты змя-
шча ец ца ў жні вень скім ну ма ры 1936 
го да га зе ты «Кур' ер Ві лень скі», у якім 
Ды рэк цыя пош таў і тэ ле гра фаў Ві лен-
скай акру гі аб вяс ці ла пуб ліч ныя тар гі 
на бу даў ніц тва лід скай пош ты. У маі 
1937 го да па ве дам ля ла ся, што «ў най-
блі жэй шыя ме ся цы ў но вым ра ё не го-
ра да ка ля гім на зіі па ўста не дру гі гмах 
кош там больш за міль ён зло тых (пер-
шы міль ён нік — бу ды нак гім на зіі). Тут 
бу дзе ліс та вая пош та, тэ ле граф і тэ-
ле фон. У па мяш кан нях вы шэй ад пер-
ша га па вер ха раз мес ціц ца пер са нал 
ліс та вой пош ты, ад дзе лаў тэ ле гра фа і 
тэ ле фо на, кі раў ні коў гэ тых ад дзе лаў». 
Ужо ў каст рыч ні ку 1937 го да кор пус 
гма ха пош ты быў зроб ле ны «пад дах» 

і на кры ты. Узім ку пла на ва лі па чаць 
унут ра ныя ра бо ты, та му част ко вае ад-
крыц цё но вай пош ты маг ло ад быц ца 
яшчэ ўвес ну 1938 го да, але ра бо ты за-
трым лі ва лі ся.

Блі жэй да за кан чэн ня бу даў ніц тва, 
у траў ні 1938 го да лід скія паш та ві-
кі па ча лі атрым лі ваць но вую тэх ні ку: 
«Ма та ры за цыя пош ты. Упра ва пош ты 
і тэ ле гра фа ў Лі дзе атры ма ла 5 аў та-
ма бі ляў мар кі «Поль скі фі ят». Ця пер 
кон ны воз для да стаў кі пош ты бу дзе 
слу жыць толь кі там, дзе аў та ма біль не 
змо жа пра ехаць».

Хут ка ста ла зра зу ме ла, што да 1 ве-
рас ня здаць у экс плу а та цыю но вы бу ды-
нак не па спе юць, прэ са пі са ла: «Пош та 
ў га тэ лі? Бу даў ніц тва паш то ва га гма ху 
ў Лі дзе ма руд на па соў ва ец ца на пе рад. 

Паш то выя ўла ды ўсі мі сі ла мі ру пяц ца 
па ско рыць тэр мін ад крыц ця но вай пош-
ты, з-за хут ка га раз віц ця го ра да даў но 
па ра бы ло б вы ра шыць гэ тую праб ле му. 
Ка лі ўсё ж бу доў ля за тры ма ец ца, лід-
скія паш то выя ўла ды бу дуць зму ша ны 
браць за ўзор вы ра шэн не праб ле мы з 
за цяг ван нем бу даў ніц тва пош ты № 2 у 
Віль ні — там но вая пош та ча со ва пе ра-
еха ла ў га тэль. Зда ец ца, та кі са мы лёс 
ча кае і пош ту ў Лі дзе».

Га рад скія ўла ды да мо ман ту ад крыц-
ця но вай пош ты рых та ва лі ву лі цу Міц-
ке ві ча, на якой яна зна хо дзі ла ся (гэ так 
ву лі ца на зы ва ец ца і ця пер): «...ву лі ца 
Ада ма Міц ке ві ча да ча ка ла ся ўлад ка-
ван ня і цвёр да га да рож на га па крыц ця. 
За бру коў ка ідзе ў па ско ра ным тэм пе 
з-за хут ка га за кан чэн ня бу доў лі. З мо-
ман ту пе ра ня сен ня пош ты ў но вы гмах 
ву лі ца ажы ве».

Ві лен ская прэ са па ве дам ля ла: «Ву-
лі ца Ада ма Міц ке ві ча ў Лі дзе сва ім вы-
гля дам мо жа кан ку ры ра ваць з леп шы мі 
ву лі ца мі Віль ні. Але толь кі ўдзень, бо 
ўве ча ры па нуе на ёй егі пец кая цем ра. 
Ня ма ані вод най лям пы. Ча му кі раў ніц-
тва га рад ской элект ра стан цыі не звяр-
тае на гэ та ува гі?». З тэкс ту вы ні кае, 
што пер шай за ас фаль та ва най ву лі цай 
Лі ды бы ла аку рат ву лі ца Міц ке ві ча.

Га на ро вае ад крыц цё но ва га бу дын ка 
ад бы ло ся толь кі на па чат ку мая 1939 го-
да. Ве ра год на, да гэ та га ча су быў цал-
кам за кон ча ны ман таж аб ста ля ван ня. 
«Кур' ер Ві лень скі» пі саў: «У ме жах свят-
ка ван ня свя та 3-га мая ад бы ло ся ўра-
чыс тае асвя чэн не па бу да ва на га кош там 
524 000 зл. гма ха Паш то вай упра вы». 
Ад мет на, што за мест пер ша па чат ко вай 
су мы ў міль ён зло тых но вы бу ды нак з 
аб ста ля ван нем абы шоў ся ў 524 ты ся чы. 
Ці ка ва, на чым сэ ка но мі лі?

Бу ды нак лід скай пош ты — са праўд-
ны шэ дэўр кан струк ты віз му пер шай па-
ло вы ХХ ста год дзя. Сён ня ахоў ва ец ца 
як пом нік гіс то ры ка-куль тур най спад чы-
ны Бе ла ру сі.
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СА ПРАЎД НЫ БАЛЬ 
І ГРОЗ НАЯ БА ТА ЛІЯ

Рэ кан стру ю ю чы па дзеі 1812 го да
18—19 чэр ве ня на ба зе аг ра ся дзі бы «За ла тая шпо ра» ў 
вёс цы Між рэч ча Ва ло жын ска га ра ё на ад бу дзец ца адзі-
ны ў кра і не што га до вы гіс та рыч ны фэст-рэ кан струк цыя 
па дзей 1812 го да. Гос ці ім прэ зы змо гуць па глы біц ца ў 
«эпо ху апош няй пры го жай вай ны». Тут мож на бу дзе ўба-
чыць ата кі бра вай ка ва ле рыі і на ступ гроз най пя хо ты, 
за кру ціц ца ў ві ху ры валь са на Вя лі кім ба лі ці апы нуц ца 
на кір ма шы ся род ся лян Бе ла ру сі XІX ста год дзя, па чуць 
іх пес ні, на ву чыц ца на род ным тан цам і ра мёст вам.

Уся тэ ры то рыя бу дзе па дзе ле на на не каль кі зон. На ад ной з 
іх раз гор нец ца пад во рак на род най куль ту ры. «Свя точ ны кір маш 
на Трой цу» прад ста віць «Сту дэнц кае эт на гра фіч нае та ва рыст-
ва». Ма ла дыя да след чы кі фальк ло ру і пе рай маль ні кі на род ных 
тра ды цый па ка жуць, як жы лі на шы прод кі, і на ву чаць тра ды-
цый ным бе ла рус кім тан цам. Пра гу чаць лі рыч ныя і аб ра да выя 
пес ні Бе ла ру сі XІX ста год дзя. На род ныя май стры на ву чаць 
гас цей фес ты ва лю ткаць, вы шы ваць, пра сці ці ка ваць.

Тыя, ка го ці ка віць шля хец кая куль ту ра, змо гуць узяць уро кі 
фех та ван ня на шпа гах, уба чыць па ка заль ныя вы сту пы май-
строў ста ра жыт най ша бель най шко лы Рэ чы Па спа лі тай. Ад ной 
з «фі шак» фэс ту ста нуць уро кі ам пір ных тан цаў. Гле да чы змо-
гуць раз ву чыць асноў ныя ру хі ма зур кі, валь са і па ла нэ за, каб 
за тым пры няць удзел у са мым са праўд ным шля хет ным ба лі!

Трэ цяй тэ ма тыч най зо най фес ты ва лю ста не рэ кан струк цыя вай-
ско ва га ла ге ра бе ла рус кай ка ва ле рыі, дзе рас ква та ру юц ца сал да-
ты і афі цэ ры 17-га ўлан ска га пал ка Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. 

У фес ты ва лі возь муць удзел ка ля 40 ка ва ле рыс таў, якія бу-
дуць прад стаў ляць як фран цуз скую Вя лі кую ар мію, так і Рус кую 
ім пе ра тар скую гвар дыю. Яны па ка жуць сваю вар тасць у ка ва-
ле рый скіх спа бор ніц твах на пі ках і шаб лях. А за тым ад бу дуц ца 
спа бор ніц твы па джы гі тоў цы. Кон ныя тру кі на поў ным ска ку — 
са скок, ві сы, аб ры вы і мно гае ін шае. Та кое мож на ўба чыць толь кі 
ў кі но... і на гэ тым фэс це. Мно гія ўдзель ні кі спа бор ніц тваў па 
джы гі тоў цы — кон ныя кас ка дзё ры, якія зды ма юц ца ў філь мах.

Апа ге ем свя та ста не гран ды ёз ная ба та лія. Гас цей так са ма 
ча кае мност ва пунк таў ані ма цыі і карч ма з аў тар скай бе ла-
рус кай кух няй.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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ПОШТА Ў СТЫЛІ 
КАНСТРУКТЫВІЗМУ

Як узвядзенне аднаго будынка асвятлялася ў прэ се 1930-х га доў
У Лі дзе за ха ва ла ся ка ля дзя сят ка да моў, па бу да ва ных у сты лі
функ цы я на ліз му (іна чай кан струк ты віз му). Але са праўд най 
пер лі най гэ та га сты лю з'яў ля ец ца па мяш кан не лід скай пош ты. 
Пры кан цы 1930-х га доў паш то выя гма хі ў сты лі функ цы я на ліз му 
так са ма бы лі па бу да ва ныя ў Гды ні, Быд га шчы, у за ход не ўкра ін скім 
Луц ку. Бу дын кі ў Быд га шчы і Луц ку — «род ныя бра ты» лід скай 
пош ты. Ці ка ва, што згод на з га рад скі мі ле ген да мі, паш там ты 
ў Быд га шчы і Лі дзе як быц цам бу да ва лі ся па пра ек це анг лій скіх 
ар хі тэк та раў. Але знай сці апі сан не пра ек та, вы явіць проз ві шча 
ар хі тэк та ра, які па да рыў Лі дзе, мо жа, са мы сты лё вы бу ды нак, 
да гэ туль не ўда ло ся. Я не ад на ра зо ва чуў мер ка ван ні спе цы я ліс таў, 
што гэ ты пры го жы гмах з ад мыс ло вы мі кра та мі на вок нах лёг ка 
ўя віць са бе на са май фе шэ не бель най ву лі цы еў ра пей ска га го ра да. 
На ват больш поз няя ма за і ка, зроб ле ная ўнут ры пе ра кры тай 
свет ла вы мі вок на мі апе ра цый най за лы, ар га ніч на ўпі са ла ся 
ў ін тэр' ер бу дын ка.

НАТХНЕННЕ «СПУСЦІЛАСЯ» З НЕБА...

Ад мет на, што за мест 
пер ша па чат ко вай су мы 
ў міль ён зло тых, но вы бу ды нак 
з аб ста ля ван нем абы шоў ся 
ў 524 ты ся чы. Ці ка ва, на чым 
сэ ка но мі лі?

У Ва ло жы не шмат га рыс тых края ві даў, здоль ных на тхняць 
на ства рэн не паэ тыч ных шэ дэў раў.


