
Ад родных ніў4 № 37 (1032)      14 ВЕРАСНЯ 2011 г.

 Е-mail: ns@lida1.lingvo.grodno.by

Заснавальнік:
ТБМ імя Францішка Скарыны.
Пасведчанне аб рэгістрацыі № 908 ад
18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Адрас рэдакцыі:
231293, Лідскі р-н, в. Даліна.
Адрас для паштовых адпраўленняў:
231282, г. Ліда-2, п/с 7.
Е-mail: naszaslowa@tut.by

Рэдакцыйная  калегія:
Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.

231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.
Газета падпісана да друку 12.09.2011 г. у 10.00. 3амова № 1841.

Аб’ём 1 друкаваны аркуш. Наклад 2000 асобнікаў.
Падпісны індэкс: 63865.

Кошт падпіскі: 1 мес.- 2160 руб., 3 мес.- 6480 руб.
                   Кошт у розніцу:  па дамоўленасці.

 Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

 Юрась Бабіч, Вольга Іпатава, Юрась
Каласоўскі, Ірына Марачкіна,  Леакадзія
Мілаш,  Алесь Петрашкевіч, Аляксей
Пяткевіч, Уладзімір Содаль, Станіслаў
Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў.

Аўтары цалкам адказныя за падбор
і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

http://nashaslova.mns.by/
http://pawet.net/

У тым годзе вясна пача-
лася рана. Сонца ўсё часцей і
часцей пачало  выглядваць з
нейкай цеплаватай усмешкай.
Не за гарамі ўжо тая пара, калі
стане яшчэ цяплей, калі водар
лясоў і лугоў залье ўсё нава-
колле, калі птушыныя галасы
будуць гучаць у блакітна-бе-
лым небе. А як прыемна будзе
паглядзець на квітнеючыя сады,
калі яны ў поўнай сваёй красе
паўстануць перад людскімі
вачамі нібыта дзяўчыны-ня-
весты ў самы шчаслівы дзень
свайго жыцця…

У гэтую раніцу князь
Мікалай Святаполк-Мірскі
прачнуўся вельмі рана. Гэта
непаслухмянае сонца прыла-
шчыла яго сваімі рукамі, і гас-
падар палацаў не змог утры-
мацца, каб не расчыніць  вокны
і каб не паглядзець удалеч,
туды, дзе квітнеў сад. Сад, які
заўсёды натхняў яго на неве-
рагодныя ідэі, на незвычайныя
падарожжы, на рамантычныя
ўчынкі. Але ў апошні час ён усё
менш і менш пачаў здзіўляць
князёвых гасцей, а іх заўсёды
прыязджала сюды вельмі шмат.
Князь не так даўно вырашыў
зрабіць на месцы сада возера.
Менавіта сёння ён хацеў зага-
даць сваім падначаленым, каб
яны высеклі гэтую прыга-
жосць. І тут ён паглядзеў уда-
леч. Там раскінулася мястэчка,
яго ўласнасць, якое шмат ста-
годдзяў назад атрымала назву
Мір .  Яно  здавалася такім
маленькім, такім бестурбот-
ным, што князю захацелася як
мага хутчэй прывесці ў рух яго
жыхароў.

З гэтага дня мястэчка
больш не выклікала пачуццяў
раўнавагі і спакою.

Не ведаю, думаў тады
князь аб тым, што квітнеючы
сад высякаць нельга, каб не
наклікаць на сябе бяду, ці не,
але ніхто з жыхароў Міра не
ўзяў у рукі сякеру, не дакра-
нуўся да гэтых у квецені дрэў,
пакуль першы ствол не быў
ссечаны князевымі рукамі.
Дрэва падала з  жудасным
трэскам, нібы жадаючы пад-
крэсліць, што возера не пры-
нясе шчасце нікому. Але гэта
было паўбяды. На плечы лю-
дзей лёг празмерны цяжар: на
месцы сада трэба стварыць
возера. Кожны дзень тут гінулі
людзі. У князя самога сэрца
крывёй аблівалася, але жаданне
бачыць возера не праходзіла,
а, наадварот, з кожным днём,
тыднем, месяцам яно станаві-
лася ўсё большым і большым,
і, здавалася, вось-вось выр-
вецца з князевых грудзей і на-
поўніць сэрцы кожнага местач-
коўца, у якіх дзень пачынаўся
з думкі аб тым, што калі-не-
будзь гэта  павінна скончыцца,
і яны зажывуць шчасліва, як
жылі раней. І вось да князя
даляцелі словы аб тым, што
загінуў сын вядзьмаркі, якая
жыла ў Міры. Ён спыніўся, як
аслупянелы, твар яго стаў бе-
лы, бы палатно. Князева сэрца
толькі цяпер адчула, што наблі-

зілася бяда, ад якой нікуды не
схавацца, нікуды не ўцячы, бо
яна ўжо колькі месяцаў ішла за
князем сваімі нячутнымі кро-
камі, і толькі цяпер ён, князь,
змог адчуць, што яна наблізіла-
ся зусім блізка. Пачуліся ней-
кія крыкі, і тут ён убачыў жан-
чыну, згорбленую, маршчы-
ністую, вочы яе поўніліся сля-
зьмі, але яны былі поўны  любві
да свайго адзінага сына. Яна
спачатку пачала гаварыць
вельмі ціха, нават князь паду-
маў, што яна нешта бурчыць
сама сабе, але ўсё больш і больш
яе голас станавіўся гучней-
шым, і толькі цяпер гаспадар
палацаў змог разабраць словы:

- Князь, ты ведаеш,
што сатварыў жудасную не-
справядлівасць у адносінах да
сваіх падданых. Ты таксама за-
губіў майго адзінага сына. Ты!
Гэта тваё возера забрала яго,
не падумаўшы, што гэта мой
адзіны сын. Я ж ад яго вачэй
адарваць не магла, радавалася
як ён расце, мужнее, набіраецца
сіл. Нашто ты, князь, адабраў
яго ў мяне, нашто? Я не жадаю,
каб ён парыў свае косці, я не
хачу гэтага! Ён быў яшчэ хлап-
чук. Нашто ты адабраў яго ў
мяне? – яна крычала не сваім
голасам, не заўважала нікога і
не хацела заўважаць, яна толькі
бачыла аднаго, таго, хто рабіў
выгляд, што не чуе яе, але твар
князя з кожнай хвілінай чарнеў,
вусны сінелі, і ён быў гатоў
легчы і больш не падняцца. Але
жанчына прадаўжала. – Не мая
віна ў тым, князь, што на тваіх
нашчадкаў узваліцца бяда, не
мая. На тваё возера з гэтага дня
ляжа праклён. Ён будзе чорнай
плямай у гісторыі Міра. Запом-
ні, князь, мае словы: хай пато-
піцца ў гэтым возеры столькі
людзей, колькі было высечана
квітнеючых дрэў. І хай гэты
праклён ляжыць на гэтай зямлі
датуль, пакуль не адплацяць
твае нашчадкі і нашчадкі тваіх
нашчадкаў за тую кроў, якая
пралілася і пральецца за гэтыя
гады. Хай чуюць усе людзі!
Хай чуюць усе, што будзе
так… - яна не змагла дагава-
рыць, голас яе задрыжаў, і твар
пакрыўся слязьмі.

Усе стаялі як аслупяне-
лыя, не могучы вымавіць і
слова, а вядзьмарка, нізка апу-
сціўшы галаву, марудна ішла,
не адчуваючы спалоханых по-
зіркаў местачкоўцаў. Моцна
прыціснула яе гора. Здавалася,
канца і краю няма яму, і ніколі
ад яго не адчапіцца. Яна ішла,
куды вочы глядзяць і ўсё
больш аддалялася ад замка. З
той пары яе ніхто не бачыў.

Праз  некаторы час
князь Мікалай памёр, а прак-
лён так і ляжаў на Мірскім во-
зеры шмат гадоў і будзе ля-
жаць, ... пакуль не будзе тое
возера абсаджана садам, і не
зацвітуць усе дрэвы ў адзін
год..., бо менавіта гэтых словаў
не дагаварыла вядзьмарка.

Вольга Навіцкая,
 супрацоўнік музея

“Замкавы комплекс “Мір”.

Легенда пра Мірскае возера

Кожны, хто прыедзе ў
польскі горны курорт Закапа-
нэ, будзе зачараваны яго цу-
доўнай архітэктурай. Тут не
ўбачыш сучасных гмахаў і
офісных будынкаў  з шкла і
бетону, здаецца, горад склада-
ецца з казачных церамкоў  і
пернікавых хатак – дамоў зака-
панскага архітэктурнага сты-
лю, стваральнікам якога з’яў-
ляецца Станіслаў Віткевіч.

Станіслаў Віткевіч, на-
радзіўся ў 1851 г. у маёнтку
Пашаўшы Шавельскага павету
Ковенскай губерні ў   шля-
хецкай, гербу “Нячуя”, сям’і з
патрыятычнымі традыцыямі.
Практычна ўсе чальцы гэтай
сям ’ і прымалі ўдзел  у
падрыхтоўцы паўстання 1863
г., у выніку чаго бацька, маці і
старэйшая сястра былі
сасланыя ў  Сібір . Маці
Віткевіча дамаглася дазволу не
дзяліць сям’ю, і 12-гадовы
Станіслаў і яго малодшая ся-
стра адправіліся з бацькамі ў
Томск. У 1868-м годзе Віткевіч
пакінуў Сібір і пачаў клапаціць
аб памілаванні і вызваленні ба-
цькоў і старэйшай сястры, яшчэ
раней такую спробу распачаў
яго старэйшы брат і ў 1869-м
годзе сям’я змагла вярнуцца
дадому. Бацька Станіслава Віт-
кевіча не дажыў да гэтага дня
бо памёр па дарозе, але ўсе ас-
татнія вярнуліся на радзіму.
Станіслаў пачаў вучобу ў Пе-
цярбургу, у Акадэміі мастац-
тваў на факультэце жывапісу.
Яшчэ ў Томску жывапісам яго
зацікавіў адзін са ссыльных, які
займаўся з ім маляваннем.
Спачатку Віткевіч хацеў пісаць
карціны на гістарычную тэма-
тыку, але праз некаторы час ён
з’ехаў у Варшаву, а потым у
Мюнхен. Там ён сустрэў лю-
дзей, якія адыгралі вельмі істо-
тную ролю ў яго жыцці – мас-
такоў Макса і Аляксандра Ге-
рымскіх, Юзафа Хелмоньска-
га, Адама Хмялеўскага (вядо-
мага як брат Альберт) і многіх
іншых. Пасля індывідуяльнага
курсу жывапісу Віткевіч вяр-
таецца ў Варшаву і пачынае
пісаць як мастацкі крытык, і
менавіта ў якасці мастацкага

крытыка да яго першы раз
прыходзіць слава.

Сам Віткевіч усё жыц-
цё лічыў сябе жывапісцам, але
атрымаў вядомасць хутчэй, як
выбітны крытык, а пасля 1890-
га г. і як архітэктар, стваральнік
зараз ужо знакамітага закапан-
скага стылю.

Станіслаў  Віткевіч у
1886-м годзе прыехаў у Зака-
панэ, дзе яго захапіла народная
архітэктура гэтага рэгіёну. Віт-
кевіч вырашыў, што яна зможа
паслужыць асновай для раз-
віцця новай архітэктуры, у
якой будзе прысутнічаць ас-
пект народнай творчасці жыха-
роў Татраў. Таму, можна ска-
заць, што закапанскі стыль –
гэта спалучэнне прынцыпаў
гарадскога будаўніцтва з фаль-
клорнымі рэгіянальнымі маты-
вамі. Агульныя задума нара-
дзілася пасля знаёмства з мас-
тацтвам і народным дойлід-
ствам Заходняй Сібіры, калі
Віткевіч разам з бацькамі жыў
у ссылцы ў Томску, дзе была
сібірская цікавая архітэктура,
якая ў 1860-70 гг. склала га-
лоўны кірунак так званага
“рускага стылю” – драўляных
будынкаў у некалькі паверхаў
як гарадскога варыянту вяско-
вай хаты. Як студэнт Пецяр-
бургскай акадэміі мастацтваў
(1868-1872 гг.) Віткевіч назіраў
за працэсам укаранення народ-
нага стылю ва ўрбаністычную
архітэктуру і супрацоўнічаў з
перадавымі мастакамі і архі-
тэктарамі таго часу – Ропетам,
Гартманам, якія як раз і прасоў-
валі гэты кірунак.

Тут, у Закапанэ ён стаў
аўтарам праекту першай пабу-
довы ў гэтым стылі – вілы  “Ка-
ліба”, (слова “Каліба” на дыя-
лекце польскіх горцаў родна-
сна слову “калыска”, аднак, не
мае з ёй нічога агульнага, бо
каліба – гэта адмысловы тып
пастушага будана, які будуецца
на пашах высока ў гарах. Зараз
ў віле “Каліба” размешчаны
музей закапанскага стылю) і
шмат іншых віл, з якіх, нажаль
не ўсе захаваліся. Але ў Зака-
панэ захаваўся ў сваім перша-
родным выглядзе як звонку,
так і знутры, выдатны твор
Віткевіча – “Дом пад піхтамі”,
а таксама цудоўны ўзор “зака-
панскай” архітэктурны – кап-
ліца ў Яшчараўцы.

Кажучы пра Станіслава
Віткевіча, трэба дадаць, што
таксама вялікую вядомасць ат-
рымаў яго сын – геніяльны
мастак і драматург Станіслаў
Ігнацы Віткевіч або Віткацы.

Мастацтвазнаўцы лі-
чаць, што закапанскі стыль як
адпаведны кірунак, развіваўся
з 1890-х гадоў да пачатку Пер-
шай Сусветнай вайны. Пасля
1910 г. у закапанскім стылі
патроху перасталі будаваць, а
пасля смерці Віткевіча ў 1915

г. будаваліся толькі лічаныя
аб’екты.

Адмыслоўцы вылуча-
юць наступныя галоўныя ры-
сы закапанскага стылю: высо-
кія падмуркі з ламанага каме-
ню, вялікая колькасць заломаў
і рызалітаў, дэкаратыўныя тэ-
расы, ганкі і “выгленды” (ма-
лыя пакойчыкі на паддашшы)
з люкарнамі, вялікая колькасць
пінаклей (дэкаратыўная вежач-
ка) на вільчыках (месца злу-
чэння плоскасцяў двухсхільна-
га даху ўверсе) шматлікіх
падстрэшкаў, у якасці дахавага
пакрыцця перавага аддаецца
гонту, высокія і складанай
формы мансардныя дахі часта
з выгнутымі кроквамі, меза-
ніны і балконы з драўлянымі
парэнчамі, на поўдні пад пад-
стрэшкам можа мецца адкры-
тая веранда, арнаменты з выя-
вамі рысяў, сабакаў, сонца, выя-
вы сонца з промнямі на фран-
тонах, дзвярах (http://www.
mount.cad.pl/a/podhale/zakop/
st-zak/styl_zakop.htm).

Архітэктура закапан-
скага стылю перад Першай
Сусветнай вайной шырока
распаўсюдзілася па землях
былой Рэчы Паспалітай, бо з
вялікай прыязнасцю была
прынятая элітай. Напрыклад
да нашага часу захаваўся палац
графіні Марты Марыі Красін-
скай, пабудаваны ў 1911-12 гг.
у в. Свіслач Гарадзенскага ра-
ёна. На гістарычнай Лідчыне,
верагодна, першай пабудовай
у закапанскім стылі быў ся-
дзібны дом Сапегаў у Спушы
(сучасны Шчучынскі р-н). Дом
пачаў будаваць у канцы XIX
ст. Ян Павел Аляксандр Сапе-
га, але будаўніцтва закончыў
яго сын, Яўстафі Каэтан Сапе-
га. Сядзіба складалася  з  пяці
жылых пабудоў, аранжарэі,
стайняў, цяпліц. Галоўны дом,
які неаднаразова дабудоўваў-
ся і паляпшаўся, відочна з’яў-
ляўся найбольш цікавым бу-
дынкам у закапанскім стылі на
Лідчыне. Уся сядзіба Сапегаў
у Спушы была зруйнавана
падчас  Другой Сусветнай
вайны.

Так сама можна лічыць,

што  касцёл Найсвяцейшага
Сэрца Пана Езуса ў Канвеліш-
ках, які праектаваўся яшчэ пры
жыцці Станіслава Віткевіча,
адносіцца да закапанскага сты-
лю з  элементамі неаготыкі.
Стары касцёл ў Канвелішках,
збудаваны канонікам Янкоў-
скім ў 1808 г., згарэў у 1908 г.,
і будоўля новага касцёла па-
чалася ў 1916 г. На падмурках
старога касцёла быў узведзены
новы касцёл, які ўпрыгожва-
юць выявы сонца на франто-
нах, крыжы на вільчыках і сіг-
натуркі.

У міжваенны перыяд
адбылося вяртанне да закапан-
скага стылю з моцнымі рэгія-
нальнымі унёскамі і элементамі
матываў арт-дэко, такі стыль
мастацтвазнаўцы завуць “дру-
гім” ці “новазакапанскім”. Гэты
стыль спалучаўся з папуляр-
нымі, так званымі краёвымі
стылямі у “спрадвечным ду-
ху” – “стылем дворыкаў”, “ста-
рапанскім”, “старапольскім”,
“вясковым” альбо проста “на-
родным” стылямі. Спалучэнне
гэтых стыляў сталася вельмі
запатрабаваным у Заходняй
Беларусі ў міжваенныя часы.
Знаўца закапанскага стылю
Дзяніс Салаш (г. Менск) знай-
шоў знакавыя местачковыя
забудовы ў Заходняй Беларусі:
у Браславе. У сваёй бальшыні
гэтыя дамы будаваліся для вай-
сковых гарадкоў, памежнай
варты, адміністрацыі, настаў-
нікаў і г. д. Ідэёлагам развіцця
“закапанскага стылю” ў краі
быў прафесар Віленскага ўні-
версітэта імя Стэфана Бато-
рыя, архітэктар і фатограф
Юліюш Клос (1881–1933). У
1920–1929 гг. ён кіраваў ка-
федрай архітэктуры, і па яго
праекту ў 1920–30 гг. была
пабудавана “калонія ўрадоў-
цаў” у Браславе – дамы для
супрацоўнікаў адміністрацыі
Браслаўскага павету. Так сама
пабудовы у новазакапанскім
стылі ці з элементамі гэтага сты-
лю ёсць ў Глыбокім, Круляў-
шчызне, Шаркаўшчыне, Нава-
градку, Валожыне. У міжваен-
ны час у новазакапанскім стылі
будаваліся дамы і на Лідчыне.

(Працяг у наст. нумары.)

Лаўрэш Леанід

Архітэктура народнага рамантызму
на Лідчыне

Старая Спуша

Станіслаў Віткевіч
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Рэдакцыйная  калегія:

 Рэдактар Станіслаў Вацлававіч
Суднік

 Юрась Бабіч, Вольга Іпатава, Юрась
Каласоўскі, Ірына Марачкіна,  Леакадзія
Мілаш,  Алесь Петрашкевіч, Аляксей
Пяткевіч, Уладзімір Содаль, Станіслаў
Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў.

Аўтары цалкам адказныя за падбор
і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

(Заканчэнне. Пачатак у
папярэднім нумары.)

В 1923–24 гг. на вайско-
вых лідскіх могілках каля су-
часнага Паўночнага гарадка,
была пабудавана вельмі пры-
гожая драўляная капліца ў
новазакапанскім стылі. У кап-
ліцу на набажэнствы, якія
праводзіў  капелан 77 палка
ксёндз Шабельскі, прыходзілі
не толькі польскія вайскоўцы
але і жыхары бліжніх раёнаў
горада. Праіснавала капліца не
доўга, яна прыйшла ў заняпад
і была разбурана разам з вай-
сковымі могілкамі пасля Дру-
гой Сусветнай вайны. На жаль,

інфармацыі пра яе не шмат.
У 1920-х гадах у Заход-

няй Беларусі пачалі будавацца
калоніі дамоў для польскіх
урадоўцаў. Для будаўніцтва
“калоніі ўжанднічай” у Лідзе
быў куплены пляц на так зва-
ным “выгане”, у той час за го-
радам. Праглядаючы праекты
дамоў калоній урадоўцаў, не-
льга не заўважыць, што значная
частка дамоў павінна быць па-
будавана ў  новазакапанскім
стылі ці з элементамі гэтага сты-
лю. У Лідзе ў новазакапанскім
стылі быў пабудваны дом лід-
скага старасты, аўтар праекту
– інжынер Ежы Бэйл (Jerzy
Beill). Моцна перабудаваны,
гэты дом сёння з’яўляецца
гарадскім ЗАГСам. Па гэтым
жа праекту павінны былі буда-
вацца дамы для стараст ў Ба-
ранавічах, Драгічыне, Глыбо-
кім, Нясвіжы, Наваградку,
Слоніме, Стоўбцах, Валожыне,
і аўтару вядома, што як міні-

мум у Валожыне і Глыбокім
гэтыя дамы захаваліся і не былі
перабудаваныя да непазна-
вальнасці, як у Лідзе.

Дом павятовага лекара
Вітольда Стасевіча (1900–
1975) быў пабудаваны да 1935
г. (вул. 11-га Лістапада, д.4,

зараз вул. 7-га Лістапада). Дом
мае выразныя рысы новазака-
панскага стылю – малыя па-
койчыкі на паддашшы і высокі
“ламаны” мансардны дах з
выгнутымі кроквамі. Дачка
лекара Стасевіча – прафесар
Ірэна Стасевіч-Ясюкова (1929–
2011) пісала пра радзінны дом:
“Бацькі вырашылі пабудаваць

уласны дом прыстасаваны да
іх патрэб. Акрамя жылых
пакояў у доме павінен быў быць
асобны лекарскі кабінет з
пачакальняй, каля дома быў
пабудаваны гараж (сям’я

Леанід Лаўрэш

Архітэктура народнага рамантызму на Лідчыне
доктара валодала аўтамабілем
“Фіят” – Л. Л.), каля дома быў
сад – гарод ... Не ведаю, у якім
годзе паўстаў дом, але памя-
таю, што ў 1935 г. мы ўжо
жылі ў ім, і бацька займаў
пасаду павятовага лекара... Як
выглядаў той мураваны дом
пры вуліцы 11 лістапада? Дом
стаяў на невялікім прыгорку і
меў два ўваходы. Перад дваймі
уваходнымі дзвярамі было не-
калькі прыступак, адны дзверы
вялі ў чатыры жылыя пакоі з
кухняй і ванным пакоем, другія
дзверы вялі ў маленькі калідор-
чык, з якога быў уваход у ле-
карскую пачакальню а з пача-
кальні – у кабінет лекара, дзе

працаваў мой бацька... прак-
тычна ён працаваў цэлы дзень
з кароткім перапынкам на
абед і гадзінным адпачын-
кам”.

Пабудовы новазакан-
скага стылю ў міжваенны час
з’явіліся і па ўсёй гістарычнай
Лідчыне.

Цудоўны прыклад дра-
ўлянай пабудовы ў новазака-
панскім стылі – дом Вадэйкаў
у Галавічполі. Пабудаваны ў
1920-х гадах, зараз выконвае
ролю каталіцкай капліцы, што
дае надзею на захаванне гэтай
“пярліны” амаль чысцюткага
новазакапанскага стылю.

Прыгожай бажніцай ў
новазакапанскім стылі была
капліца ў Цвермах, пабуда-
ваная да 1935 г. па праекту лід-
скага павятовага архітэктара
Вацлава Гаўліка. Капліца была
пабудавана з дрэва (12х8,7 м).
Мела вальмавы дах з выгну-
тымі і далёка выступаючымі за
асноўны аб’ём кроквамі, вы-
явы сонца на ўсіх трох фран-
тонах, з невялічкімі люкарнамі
і адкрытым ганкам з навесам.
Праект капліцы ў Цвермах
вельмі нагадвае праект дома
Стэфана Жаромскага ў Нален-
чаве, пабудаваны Янам Кошы-

Драўляная капліца на лідскіх вайсковых могілках у 1938 г.
(знішчана пасля вайны, фота з архіва А. Колышкі) най Лідчыне, з “закапанскай”

архітэктуры да нашага часу
засталіся плябанія ў Беняконях
і леснічоўка ў Радуні.

Менавіта на падмурках
закапанскага стылю засноўваў
нацыянальны  “беларускі
стыль” у архітэктуры бела-
рускі архітэктар Лявон Вiтан-
Дубейкаўскі  (пра “беларускі
стыль” у архітэктуры гл. ар-
тыкул Сяргея Харэўскага  “Бе-
ларускі стыль у будаўніцтве
1921-1939 гг. ”Беларускі Гіс-
тарычны Зборнік № 18).

Цікавы факт – у Зака-
панэ ў “Народнай Польшчы”
пасля Другой Сусветнай вай-
ны атрымаў далейшае развіц-
цё  новазакопанскі стыль ужо
як адгалінаванне сацрэалізму,
і ўзоры гэтага стылю сёння
вельмі высока шануюцца.
Мясцовыя архітэктары свое-
асабліва падышлі да ідэі, і
можна сказаць, што гэта, му-
сіць, адзіны ў гісторыі выпа-
дак, калі сацрэалізм прынёс
дзіўны творчы плён.

цам у 1905 г. (Ян Кошыц Віт-
кевіч  (1882–1958) – адзін з
заснавальнікаў закапанскага
стылю, плямяннік Станіслава
Віткевіча). Капліца, якая сла-
вілася сваім цудатворным кры-
жам з фігуркай Хрыста,  была
знішчана ў 1960-ым годзе.

Каплічка на заходняй
ускраіне в. Мохавічы пабуда-
вана у 1930-х гадах. Мае 2-х
схільны дах з выгнутымі кро-
квамі з 4-граннай шатровай
сігнатуркай. На трохвуголь-
ным франтоне маецца салярны
знак, гарызантальныя ашаля-
ваныя бакавыя сцены прарэ-
заны паўкруглымі люкарнамі.
Сяло Мохавічы ў 1609 г. запі-
саў за белагрудскім касцёлам
Ян Завіша. Да 1892 г. у Моха-
вічах знаходзілася плябанія
пробашча белагрудскага кас-
цёла, а за 70 крокаў ад плябаніі
была прыватная капліца. У
1930 г. замест струхлелай
старой капліца пабудавалі
сучасную.

Таксама на гістарыч-

Аналагічны лідскаму, дом старасты у Слоніме

Дом павятовага лекара Вітольда Стасевіча ў Лідзе
(захаваўся, фота А. Колышкі)

Капліца ў Цвермах Лідскага р-на (знішчана ў 1960 г.)

Каплічка на заходняй ускраіне в. Мохавічы (Лідскі р-н)

Плябанія ў Беняконях (фота А. Колышкі)

Заснавальнік:
ТБМ імя Францішка Скарыны.
Пасведчанне аб рэгістрацыі № 908 ад
18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Адрас рэдакцыі:
231293, Лідскі р-н, в. Даліна.
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