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І. Гiсторыя горада
Нарбут пiша пра княства Дайноўскае i пра заснаваннеЛiды ў 1180
годзе. У Стрыйкоўскага Лiда ўзгадваецца толькi каля 1330 г. Мажлiва,
што як паселiшча, Лiда iснавала ранней, але толькi пасля залажэння
Гедымiнам замку ў 1323 г., з’яўляюцца больш дакладныя звесткi пра
Лiду. З другой паловы XIV ст. Лiда з воласцю належыла Альгерду. Каля
1377 г. ён перадаў яе ў кiраванне свайму паверанаму - Вайдыле. Пасля
смерцi Вайдылы Лiда перайшла Ягайлу, які ў 1392 г. пераўступае яе
Дзмiтру Карыбуту. У тым жа годзе Вiтаўт адбiрае Лiду ў Карыбута. У
1392 годзе Лiду разбураюць крыжакi. У 1396-1399 гг. па загаду Вiтаўта
Лiдская воласць належ ыць знакамiт аму хану заволжскiх татар
Тахтамышу, а ў 1440 -1446 гг. – Хаджы- Гiрэю. Лет ам 1405 г. Вітаўт
узяў у палон жонку і дзяцей смаленскага князя Юрыя Святаслававіча і
пасяліў іх у Лідскім замку. 15 ліпеня 1410 г. лідская харугва ўдзельнiчае
ў Грунвальдскай бітве. У ліпенi 1415 г. кароль Ягайла наведваў Ліду,
спыняўся ў Мыто. У 1433 годзе Лiду спалiў Свiдрыгайла. У 1504 г. кароль
Аляксандар перадаў Лiду ад Глiнскага Дразду. У 1506 г. татарскае войска
апынулася пад Лiдай, i смяротна хворы Аляксандар быў вымушаны
адтуль з’ехаць. У XVI ст. Лiда плацiла ў скарбнiцу (1550 г.) падатак 10
коп лiтоўскiх грошай. З часоў Стэфана Баторыя тут асядаюць яўрэi.
Яны займаюцца гандлем, чым спрыяюць развiццю горада. 17 верасня
1590 г. Жыгiмонт III надае Лiдзе Магдэбурскае права, а прывiлей 1611
г. падцвярджае iснуючыя тут здаўна кiрмашы. У 1638 годзе ў Лідскім
замку пры сцянедазволена пабудаваць склеп для захоўвання дакументаў
Лідскага земскага суда і актавых кніг. Уладзіслаў IV 20 жніўня 1640 г. у
Варшавепадцвярджае для Лiды Магдэбурскае права ва ўсіх яго пунктах,
клаўзулах, умовах і параграфах. Аднак наступныя часы справакавалi
занядбанне гораду. У восень 1655 г. украінскія казакі прайшлі ўздоўж
Нёмана, пусцілі Ліду і Лідчыну пад шаблю . Год 1656 – голад, а ўвосень
1657 г. эпiдэмiя вынiшчаенасельнiцтва гораду. Соймiк грамнiчны 1658 г.
дзеля засцярогi ад iнфэкцыйнай эпiдэмii вымушаны праводзiцца ў Мыто.
Нарэшце, у 1659 г. расiйскае войска Хаванскага, пасля працяглай аблогi
замка, знiшчае горад ушчэнт. Кароль Мiхал Вiшневецкi, зважаючы на
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нядолю горада, у 1669 г. сказаў, каб усе яўрэi, якія аселі ў горадзе,
выконвалi ўсе абавязкi так, як i гараджане, вызвалiў мяшчан ад талакi
на дваравых грунтах i ад абавязку ўтрымання дваравой грэблi. 19
красавіка 1670 г. кароль у Варшаве сваім прывілеем падцвердзіў Лідзе
Магдэбургскае права. У сваю чаргу прывiлей 1676 г. вызвалiў Лiду ад
выслуг i падаткаў. Аднак начны пажар 29 чэрвеня 1679 г. ізноў вынiшчае
цэлы горад. У 1702 г. шведы рабуюць i зноў паляць горад, а ў 1706 г.,
абавязваюць гараджан плацiць невыносна вялiкiя падаткi. З мэтай
развіцця, Сойм 1717 г. пакiдае гораду даўнейшыя iльготы i прывiлеi,
вызваляе ад вайсковага пастою, а кароль Аўгуст II 7 жнiўня 1727 г.
падцвярджае прывiлеi сваiх папярэднiкаў, зацвярджае гандлёвы падатак
з крам i скатабойняў. Аўгуст III 12 лiстапада 1744 г. падцвердзiў усе
гэтыя прывiлеi, а прывiлей 1776 г. залiчыў Лiду да ліку тых лiтоўскiх
гарадоў, якiя захавалi Магдэбурскае права. З гэт ага часу Лiда ізноў паволi
ўздымаецца. У 1784-1787 гадах камiсія «boni ordinis» пераглядае ўмовы
i гарадскiя выплаты .
У 1792 годзе ў Лідзе налiчваецца 242 дамы і 1243 жыхара. У 1794
годзе Лiда становiцца сведкам паўстання, а у 1812 г. сведкам агляда
Аляксандрам І корпуса Дахтурава, потым нашэсця французаў i iх уцёкаў,
нарэшце, 23 мая 1831 г. – сутычкi расейцаў з паўстанцамi Хлапоўскага.
У 1825 годзе ў Лідзе жыве 684 жыхара мужчынскага полу і 809
жаночага. Каменных дамоў у горадзе – 4, драўляных – 269, 2 царквы, 2
кляштары, 1 навучальная ўстанова, 2 багадзельні, 1 лазня, 2 сады, 1 лаўка,
2 шынкі, піцейных дамоў – 50. Больш піцейных дамоў у Вільні – 630,
Віцебску і Магілёве – 159, Горадні – 100, Мінску – 99, Слоніме – 90,
Слуцку – 76, Берасці – 71, Полацку – 54. Пажар 1826 г. знiшчыў
падзамчышча, а ў 1843 г. - рынак, вулiцу Вiленскую i прылягаючыя
Раслякi. У 1851 г. у Лiдзе налiчваліся 2 мураваныя дамы, 248 драўляныя
i 4845 гараджан. У 1860 годзеў Лідзе жыве 4344 чалавекі: 2103 мужчыны,
2241 жанчыны; 2053 з якіх яўрэі. Шляхта - 216, духоўнага сану - 19,
купцы – 25. У Лідскім павеце жыве 103787 чалавек, у тым ліку 8219
шляхты, 180 духоўнага сану, 30 купцоў. Законы 1851-1854 г. дазваляюць
браць зямлю для горада i гараджан навечна. 1870 год - Лiда звязана
тэлеграфам з Вiльняй. 1886 г. – праведзена Палеская чыгунка, а ў 1905
г. чыгунка Мiкалаеўская. У 1895 годзе ў Лідзе жыве 7864 чалавекі: 3954
мужчыны, 3910 жанчын; яўрэяў - 5326. Шляхты - 485 чалавек, духоўнага
сану - 48, купцоў - 129, мяшчан - 5693, сялян - 1178, вайскоўцаў - 311. У
1898 годзеў Лідзеадчынены гарадскі шпіталь на 25 ложкаў. На прыканцы
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19-га стагоддзя ў Лiдзе 9500 жыхароў. Тэрыторыя горада складала 160
дзесяцiн. Горад меў 14 вулiц, 7 завулкаў, 4 плошчы. 8 вулiц i завулкаў
былі выбрукаваны, астатнiя - не. З 708 дамоў 200 - двухпавярховыя
цагляныя; 272 надворныя прыбіральні. Павятовыя i прыходскiя навучальнi,
народная i яўрэйская двухкласныя школы, пансiён для дзяўчат-яўрэяк.
10 фабрык i заводаў: 2 тытунёвыя, 1 коркавая, 2 гiльзавыя, 2 бровара,
тры фабрыкi газаваных вод. Астатнiя - невялiкiя майстэрнi: бойня, 4
гарбарныя заводы. 3 бальнiцы на на 45 ложкаў: гарадская на 20, яўрэйская
i турэмная. Аптэка. На Лiдзейцы - гарадскi водзяны млын.
Страшны пажар 1891г. знiшчыў 444 дамы i каля 600 нежылых
будынкаў. Аднак гэты пажар прывёў да таго, што ў горадзе сталi
будавацца мураваныя дамы.
1904 год. У Лiдзе - 14 заводаў i фабрык, 400 працоўных, аб’ём
вытворчасцi - 1200 тысяч рублёў. 170 рамесных майстэрняў, 204
рамеснiкi. На год праводзіліся 4 кiрмашы: продаж жывёлы складаў
100 тысяч рублёў. Штотыднёвы рынак. Банкаўскiя i натарыяльныя
канторы, 10 страхавых агентаў, 13 гатэляў, 24 шынкi, харчэўнi i чайныя.
25 вулiц i завулкаў, 2 плошчы. 1000 жылых будынкаў, з iх - 275 каменных,
725 драўляных, 20 крытых жалезам, 680 - дрэвам, 300 - дахоўкай. 60
газавых лiхтароў. 15025 жыхароў. 4 бальнiцы на 115 ложкаў, 6 дактароў,
6 акушэрак, 10 фельдчараў, 2 аптэкi, 5 аптэ чных крам. 4 нiжэйшыя
мужчынскiя i 2 нiжэйшыя жаночыя навучальныя ўст ановы, павятовая
2- х класная навучальня на 60 навучэнцаў. У горадзе 23 настаўнiкi, 700
вучняў, 3 друкарнi, фатаграфiя, бiблiятэка - чытальня. 4 пажарныя помпы,
6 пажарных бочак. Заробак прыслугі: мужчынам - 10 рублёў, жанчынам
- 5 рублёў. Заробак чорнарабочага за дзень: мужчыны - 70 капеяк,
жанчыны - 50 капеяк.
У 1909 г. з фабрычных устаноў буйнейшыя – аптовы склад, два
бровары, тартак, лiццё, тры вытворчасцi тытуню, мыла, скотабойня.
Агулам - 54 установы; выпуск тавару на 1 216 415 рублёў; работнiкаў 473. Дзве друкарнi. Дастаткова значны гандаль. Таргi кожны панядзелак
i некалькi невялiкiх кiрмашоў. Прадмет гандлю: жывёла, хатняя птушка
i вясковыя прадукты. Жыхароў - 17360. Расквартэраваны полк, збег двух
чыгуначных дарог i значная колькасць чыноўнікаў служаць прычынай
вялiкага попыту на жыллё. Кошты на спажывецкiя тавары высокiя.
Забаўляльныя ўстановы адсутнiчаюць, некалькi аматарскiх тэатраў i
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карт ачны клуб.
1914 год. У Лiдзе жыве 18 тысяч чалавек; у горадзе - 40
прадпрыемстваў. Працуюць бетонна - цэментны завод, тартак
Палячыка, тытунёвая фабрыка Валенчыка, бровары Пупко i
Папiрмайстара, макаронныя i кандытарскiя фабрыкi, вiнакурня
Стручана, мылаварня Кiвяловiча, завод па разлiву гарэлкi, друкарня
Айзiка Эпштэйна. Чыгуналiцейны i машынабудаўнiчы завод братоў
Шапiра выпускае конныя прывады, перадатачныя станкi для конных
прывадаў, малат арнi, cячкарнi, плугi, плужкi, бораны, веялкi-сарцiроўкi,
чыгунныя крыжы для помнiкаў i меднае лiццё. На пачатку стагоддзя
пачынае будавацца вайсковы аэрадром.

***
30 верасня 1920 г. у Ліду ўступілі польскія часткі 2-й арміі Войска
Польскага пад камандаваннем генерала Эдварда Рыдза - Сміглага.
Штаб 2-й арміі размяшчаўся на Віленскай, 48 (Сувальскай, 66). Пасля
1920 г. Лiдчына ўвайшла ў склад наноў утворанага ў межах Польскай
дзярж авы Навагрудскага ваяводства. Ваяводст ва аб’ядноўвала 8
паветаў, цэнтры якiх знаходзiлiся ў Баранавiчах, Лiдзе, Нясвiжы,
Наваградку, Слонiме, Стаўпцах i Валожыне, а з 1929 г. і ў Шчучыне.
Наваградчына пасля 120 год знаходжання ў Расійскай імперыі была ў
стане небывалага гаспадарчага заняпаду. У параўнаннi з Палессем i
Вiленшчынай гэта быў найбольш занядбаны рэгiён. На Наваградчыне
не было вялiкiх гарадоў i значных прамысловых устаноў. Малыя i
малаколькасныя гарады мелi ў асноўным гiстарычную каштоўнасць.
Да 1927 г. найбольш развітым горадам Наваградскага ваяводства быў
Слонiм. Лiда стаяла на 3-м месцы пасля Баранавiч. На Лідчыне у тыя
часы ў прамысловасцi працавала толькi 338 чалавек. З другой паловы
1927 г. пачалося ажыўленне гаспадарчага жыцця, якое працягвалася да
канца 1929 г. У гэтыя часы ў Лiдзе знайшлiся iнiцыятыўныя людзi,
здольныя прыцягнуць капiтал. Гэта былi пераважна прамыслоўцы i
гандляры-яўрэi, прыватныя капiталы якiх дазвалялi пашыраць справу.
Не выключана, што яны карысталiся дапамогай амерыканскiх яўрэяў,
якiя падтрымлiвалi сваю былую радзiму. Трэба адзначыць, што менавiта
гарадскiя яўрэi мелi дачыненне да развiцця прамысловасцi Лiдчыны.
Рашаючую ролю адыгралi прыватная iнiцыятыва i прыватны капiтал.
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У 1927-1929 гадах у Лiдзе пачалi працу новыя прадпрыемствы:
млыны, тартакi, кафлярнi, хiмiчная фабрыка “Карона” i фабрыка гумовых
ботаў “Ардаль”. Таннай, неквалiфiкаванай працоўнай сiлы было
даст аткова. Дзякуюч ы свайму ст ановішчу на шляху чыгуначных
камунiкацый, Лiда ў адрозненне ад большасцi гарадоў Наваградскага
ваяводства, мела больш спрыяльныя ўмовы для развiцця. У гэтыя гады
па р азвiццю прамысловасцi Лiда выйшла на першае месца ў
Наваградскiм ваяводстве.
У 1930 г. у прамысловасцi працавала каля 800 работнiкаў, з якіх
1/3 складалi працаўнiкi “Ардалю”.
З восенні 1932 г. па зiму 1933 г., у гады гаспадарчага крызісу
ўсталявалася агульная цяжкая сiтуацыя. Цяжкасцi ў эканомiцы адбiлiся
на становiшчы работнiкаў. Многа невялiкiх устаноў спынiлi выпуск
прадукцыi, вырасла беспрацоўе. У 1931 г. у Лiдзе было зарэгiстравана
122 беспрацоўныя.У 1932-1933 гадах iх колькасць значна вырасла.
1935-1939 гады прынеслi выразнае паляпшэнне гаспадарчай
сітуацыi. Пачаўся рост прамысловасцi. Са збяднелага правiнцыяльнага
гарадка Лiда ператваралася ў значны прамысловы асяродак паўночна усходняй Польшчы. Адначасова з развiццём прамысловасцi расла
колькасць насельнiцтва горада. Паводле перапiсу 1921 года Лiда
налiчвала 13 401 жыхара. На працягу 17 год лiчба жыхароў амаль
падвоiлася. Паводле статыстыкi 17 верасня 1938 г. горад Лiда налiчваў
26257 жыхароў.
У 1937 годзе працавалi 2 дзяржаўныя э лектроўнi:гарадская i
чыгуначная і 11 прыватных.
Рэдактар перадваеннай “ Ziemi Lidzkiej ” Уладзіслаў Абрамовiч у
сваiх краязнаўчых занатоўках, выдадзеных у 1938 годзе пiсаў: “На
сёняшні момант горад налiчвае 15 вялiкiх прамысловых устаноў, у якiх
працуюць каля 3000 работнiкаў”. Паводле афiцыйных дадзеных у 1938
годзе ў лiдскай прамысловасцi працавала 2769 чалавек. Акрамя гэтага
было 639 рамеснiкаў занятых на 36 малых прадпрыемствах.
Да верасня 1939 г. на тэрыторыi Лiды былi адчынены вялiкiя i
сярэднiя прамысловыя ўстановы. Усяго iх было каля 50, а канкрэтна:
фабрыка гумовага абутку “Ардаль”, фабрыка гумовых вырабаў
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“Унiгум”, 2 фабрыкi сельскагаспадарчых машын i прылад “Бэнланд” i
“Поланд”, фабрыка дроту i цвiкоў “Дротiндустрыя”, фабрыка спружын
“Звуй”, фабрыка хiмiчных вырабаў “Карона”, 2 бровары, 3 фабрыкi
цукерак, 3 фабрыкi павырабу кафлi - “Танур”, “Рааф”, “Нэшер”, 2 фабрыкi
перапрацоўкi воўны, 2 вытворчасцi алею, 6 тартакоў, 8 млыноў, 8
пякарань, 4 друкарнi i г.д.
Газета «Dziennik Kresowy» N 231 ад 25.08.38г. пісала, што ў Англii
на верфi «Swan» у Ньюкастле спушчаны на ваду два караблi гандлёвага
флоту Польшчы. Сярод iх i карабель «Lida». Гэты карабель адваяваў
усю 2-ю сусветную вайну на баку саюзнікаў з польскай камандай i плаваў
да 60-х гадоў.
Падрабязна пра зканоміку Ліды глядзі ў дадатках.
З 20-х гадоў у паўночным вайсковым гарадку стаяў 77-мы
пяхотны, а ў паўдзённым - 5 лётны полк польскага войска.
У 30-я гады ў горадзе былi наступныя грамадскiя арганiзацыi:
Тарговы звяз, Польскi тарговы звяз, Аддзел звязу рамеснiкаў, Звяз
вайскоўцаў, Звяз асаднiкаў, Рэгiянальны сельскагаспадарчы звяз. У Лiдзе
было 10 прафсаюзаў, у тым лiку: саюз занятых у лесаперапрацоўчай
прамысловасцi, медыцынскiх работнiкаў, сельскагаспадарчых працоўных,
неквалiфiкаваных работнiкаў, чыгуначнiкаў, працаўнiкоў табачных
фабрык, цырульнiкаў, фармацэўтаў, два саюзы рамеснiкаў.

* * *
Парафiяльны Фарны касцёл Узнясення Св.Крыжа, заснаваны праз
фундацыю караля Уладзіслава Ягайлы ў 1387 г., пабудаваны кс. Томашам
Зянкевiчам у 1765-1770 гг . У 1672 годзе Нарбуты фундавалi кармелiтам
касцёл Св.Казіміра. Кляштар i касцёл ліквідаваны ў 1832 г., а касцельныя
муры зруйнаваны ў 1908 г. Iгнаці дэ Кампо Сцыпiон у 1757 г. перавёў у
Лiду з Верэнава пiяраў. Яны залажылi ў Лiдзе калегiюм i школу, а
напачатку XIX ст. пабудавалi касцёл св.Іосіфа. Калегiюм быў ліквідаваны,
а школа зачынена ў 1832 г. Касцёл згарэў у пажары 1843 г.
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1.Кармеліцкі касцёл. Пачатак ХХ ст.
Драўляная каплiца была пабудавана на могiлках у 1804 годзе.
Царква, якая iснавала пры замку здаўна, у 1533 г. перанесена ў горад i
асвечана, як царква Св. Юр’я. Апрача гэтай царквы ў XVI ст. былi
вядомыя: Св. Яна, Св.Мiкалая (каля рынку), Св. Спаса, Св. Прачыстай
(р-н Зарэчча). У 17 ст. яны сталi ўнiяцкiмi (грэка-кат алiцкiмi). У 1650 г.
Ян Казiмiр вяртае царкву Св. Спаса праваслаўным. Усе цэрквы знішчаны
падчас нашэсця Хаванскага. З канца 18 ст. каля млына адбудавана
ўнiяцкая царква Уваскр эшання Гасподняга. На пачат ку 20 ст.
дзейнічаюць: царква Cв. Мiхаіла (былы касцёл Пiяраў), драўляная царква
на могiлках i ваенная царква расквартэраванага 192 палка пяхоты.
Яўрэйская сiнагога была пабудавана ў 1579 г. Кароль Уладзіслаў IV 28
лютага 1633 г. дазволiў лiдскiм яўрэям рэстаўраваць старую сінагогу i
пабудаваць новую. Мураваная сінагога была пабудавана ў 1891 г. i згарэла
падчас 2-й Сусветнай вайны. Акрамя таго, яўрэi мелi 12 малельных
дамоў.
Медычныя ўстановы: гарадская бальнiца, вайсковая, чыгуначная,
яўрэйская (з 1898 г.). Таварыства добрачыннасцi (1896), добраахвотная
пажарная дружына (1898). Заснаванае ў 1904 г. спартыўнае таварыства
было зачынена да 10-х гадоў. Супольная тэрытарыяльная крама (1908),
таварыства сельскагаспадарчае (1907). Установы навучальныя: пасля
скасавання Пiяраў у 1834 г., створана павятовая школа для мяшчан, якая
ў 1836 г. была зрэфармавана для 5-цi гадовага навучання шляхты. У
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1864 г. была зменена на 2-х класную павятовую школу, а ў 1902 г.
рэфармавана на 3-х класную гарадскую. 2-х класная Парафiяльная
гарадская школа была заснавана ў 1834 г., такая ж жаночая народная
школа ў 1886 г. перанесена ў Лiду з Дуброўна. Мужчынская яўрэйская
талмудычная школа, некалькi хедэраў, прыватная жаночая гiмназія,
прагiмназія мужчынская i прагiмназіяжаночая. Бiблiятэкаў мужчынскай
школе была цяжка даступная, з 1907 г. яна стала прыватнай. Крэдытныя
ўстановы: банкаўская кантора i таварыства дробнага крэдыту (да 100
рублёў).
У першай палове XIX ст. Лiда неаднойчы прыцягвала да сябе ўвагу
вандроўных тэатральных труп. Найбольш ажыўлёнай была дзейнасць
тэатральных калектываў у 30-40-я гады XIX ст. Гэта: трупа Вiкенцiя
Вержбiцкага (арганізатар руска - польскага тэатру ў Мінску ў 40-я гг.),
якая грала на лiдскай тэатральнай пляцоўцы ў 1832 г., трупа Станiслава
Навакоўскага, якая наведала Лiду ў кастрычнiку 1840 г. Трупа Станiслава
Навакоўскага была адна з найбольш знаных у Беларусi ў тыя часы.
Потым гэты калектыў неаднойчы бываў у горадзе. Акрамя гэтых труп
у XIX ст. Лiду наведвалi калектывы Маеўскага, Грунвальда, Клакоцкага
i iнш.

Поля Ракса
14 красавiка 1941 г. у Лiде нарадзiлася зорка польскага кiно i тэатра
Поля Ракса (Pola Raksa). Сусветную вядомасць атрымала пасля ролi
Зоф’i ў фiльме А.Вайды «Попел». У нас больш вядома па ролi Марысi з
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фiльма «Чатыры танкiста i сабака». У 60-я гады - сімвал жаночай
прыгажосці Польшчы. Cям’я Раксаў з’ехала з Лiды пасля 2-й сусветнай
вайны. Напрыканцы 50-х гадоў вывучала паланiстыку ў Вроцлаўскiм
унiверсітэце. Акторскую адукацыю атрымала ў Лодзi. Першая роля ў
фiльме «Szatan z siodmej klasy», 1960 г. Працавала ў «Teatru Powszechnym»
у Лодзi, потым у варшаўскiм «Teatru Wspolczesnym». Грала ў фiльмах:
«Rzeczywistosc», рэж. А.Багдевiч (1961), «Panienka z okienka», рэж. М.
Канеўскi (1964), «Popioly», рэж. А. Вайда (1965), «Pogon za Adamem»,
рэж. Ю. Зажуцкага (1970) i iншых. Шмат роляў адыграла ў фiльмах
тэлевiзiйных: «Kapitan Sowa na tropie» (serial, 1965), «Czterej pancerni i
pies» (serial, 1967-1970) і многiх iншых. У 2000 годзе - роля ў п’есе
«Kobieta bez znaczenia» Аскара Уальда ў тэатры «Scena Prezentacji».
Газеты. «Лидское слово» - штотыднёвая грамадска - палiтычная
i лiт аратурная газета - выдавалася ў Лiдзе з 30.11.1912 г. па 31.05.1913 г.
на рускай мове. Друкавала апавяданнi, нарысы і вершы мясцовых
аўтараў. «Kurier Lidzki» i «Wiadomosci Lidzke» выдавалiся ў 1922 г.
непрацяглы час. «Zemia Lidzka» - краязнаўчы часопiс выходзіў у 1936 39 гг. пад рэдакцыяй Уладзiслава Абрамовiча. Змяшчаў мат эрыялы па
гiсторыi i тагачасным жыццi Лiдчыны. Выйшаў 35-цю нумарамi.
Выдавалiся так сама яўрэйскiя газеты «Lider Wochenblatt» (з 1929) , «Lider
Woch» (1932) i «Lider Leben» ( 1936). У газеце «Wieczor ny kurjer
Grodzienski» была калонка Ліды, ў якой друкавалася гарадская хроніка.
Першы нумар гэтай газеты выйшаў 1 чэрвеня 1932 г.
Спiс лiд скiх спартыў ны х клуб аў у 3 0-я г ад ы:
«W.K.S. 77 polka pechoty» (Вайсковы спартыўны клуб 77 полка пяхоты)
- гуляў у класе «А». Кiраўнiцтва WKS размяшчалася ў межах гэтай
вайсковай
ч аст кi
(З ар аз
паўночны
гарад ок).
«PKS» ( Палiцэйскі
спартыў ны
клуб)
– кл ас
«В».
«KS Lidzkej Och. SP.» (напэўна клуб пажарнай аховы) – клас «С» размяшч аў ся
па
ад расу:
Сувальская,
95а.
«RKS Kr aft» – кл ас «С» - размяш чаўся па адрасу Рынак, 1 3.
У вайсковым спартыўным клубе «WKS» было шмат розных секцыяў.
У чэмпiянацеПольшчы 1930 года па футболу ўдзельнiчалi лiдзяне.
Таксама яны гулялi ў чэмпiянаце Вiленскай акругi (Wilenski Okregowy
Zwiazek Pilki Noznej), заснаваным у 1921 г. У яго ўваходзiлi каманды
Вiленскага i Наваградскага ваяводстваў, а да 1927 года каманды з
Гродна.
На ўсепольскiх гульнях вайскоўцаў, якiя адбывалiся ў Гродна з 22
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па 24 лiпеня 1938 г., прадстаўнiк «WKS Lida» капрал Вiктар Камiнскi
заняў 1 месца ў першы дзень, калi пацэлiў 171 ачка з 200 магчымых. 2
месца заняў Мар’ян Квяткоўскi з «WKS Jaroslaw» (169/200), 3 месца
Рамуальд Ванацкi з «WKS Modlin» (166/200). Гэта былi даволi
прэстыжныя ў той час спаборнiцтвы па вайсковым шматбор’і (стральба,
бег, плаванне , кiдок гранаты). Увогуле стралковая секцыя Лiдскага
«WKS» някепска выступала на спаборнiцтвах у сваёй акрузе (“Dziennik
Kresowy” Grodno N 200 24.07.38 ).
Мацнейшай футбольнай камандай у 1932 г. у Лідзе была дружына
«PKS» (Паліцэйскі клуб спартыўны). Яна змагалася за выхад у клас
«А» Віленскай футбольнай акругі (прыкладна адпавядае сучаснай першай
лізе), але ў фінале прайграла камандзе «Друкаж» (Вільна).
У тэніс у Лідзе ігралі ў клубе «Rodziny Wojennej». У Вільню
выязджала жаночая каманда у складзе Тамковіч (Tomkowiczowna),
Кручынская (Kruczunska), Вілтосова (Wiltosowna). Тэніс быў вельмі
папулярны сярод сем’яў вайскоўцаў і іх жонкі і дочкі часта былі
мацнейшымі ў гэтым спорце.
***
Горад мае даволi незвычайнае т апаграфiчнае размяшчэнне.
Асноўны г iст ар ычны раён займае невысокую пл яцоўку памiж
балоцiстымi рэчышчамi невялiкiх рачулак Лiдзеi i Каменкi, у той час як
гарады ўзнiкалi большай част кай на ўзвышшах. Лiда адносiцца да
паселiшчаў, якiя набылi памеры i статус горада ў познiм сярэднявеччы,
а менавiта ў 15-16 ст.ст. Верагодна, штуршком да больш iнтэнсiўнага
развiцця паселiшча стала пабудова мураванага замка.
Сярэднявечная Лiда складалася з замка, княскага двара, самаго
горада з падзамчышчам i Зарэчча. Княскi двор, цi замкавы фальварак
(як яго называлi яшчэ ў 18 ст.), месцiўся над ракой Каменкай, на паўночны
захад ад замка. Каля яго былi млын (аб iм згадваецца ў iнвентару 1680
г.), вiнакурня i гаспадарчыя пабудовы. Само «места» ляжала на поўнач
ад замка. Яго гiстарычны цэнтар - рынак, ад якога адыходзiлi ўсяго 4
вулiцы: Вiленская - да Вiльнi, Замкавая - да замка, Каменская - да
ракi Каменкi i далей да Гароднi, Крывая - злучала Каменскую вулiцу з
рынкам, яе працяг ад Каменскай да замка ў пачатку 19 ст. насiў назву
Нова - Кармелiцкай. Зарэчча налiчвала ўсяго некалькi дзесяткаў дамоў
аж да канца 19 ст. З 17 ст. замак атрымаў дадатковае ўмацаванне штучнае возера, якое прыкрывала яго з усходу. Гэтае возера прысутнiчае
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на малюнках Лiды 18 - 19 ст. i нават на паштоўцы пачатку 20 ст.
З большага, гiст арычныя назвы вулiц захавалiся да 20-х гадоў
нашага стагодд зя. На пачатку 20 -х гадоў вулiцы гор ад а бы лi
пераiменаваны. Вiленская атрымала назву Сувальскай (41 Сувальскага
палка. Гэты полк не пусціў у Лiду часткі Чырвонай Армii, якія ўцякалі
пасля паразы пад Варшавай). Каменская вулiца атрымала назву 3-га Мая,
у гонар Канстытуцыi 1794 г. Замкавая i Крывая захавалi свае назвы, а
Зарэчча стала Вызваленнем. Былi пераiменаваны i многiя iншыя вулiцы.
26 мая 1955 г. рашэннем гарвыканкама зацверджаны спiс новых
найменняў вулiц горада. У спiсе 166 вулiц, з iх 100 пераiменаваныя. З
гэтымi назвамi вулiц Лiда жыве і сёння.
***
Лідчына, як і ўвогуле Вiленшчына, для многіх мастакоў была
крыніцай натхнення і месцам мастацкага сталення. Цікаваегістарычнае
мінулае, прырода вабілі такіх майстроў пэнзля і алоўка як Ю. Пешка, В.
Гразноў, В. Дмахоўскі, М. Кулеша, Н. Орда, Я. Драздовіч. Што тычыцца
Ліды, то гэтаму спрыяла і выгаднае геаграфічнае становішча: побач
Гародня, Вільня, Наваградак - першая сталіца ВКЛ.
Адзін з першых малюнкаў Лідскага замка i горада належыць
Юзэфу Пешку (19.02.1767 Кракаў. - 4.9.1831), польска - беларускаму
мастаку. Ю. Пешка - прадстаўнік акадэмічнага класіцызму, асноўнага
накірунку ў мастацтве Рэчы Паспалітай у канцы 18-га — пачатку 19-га
стагоддзя.
Існуе малюнак Ліды Міхала Кулешы (1795.1800? - 1863), які
змешчаны ў альбоме, які выдаў Юзэф Крашэўскі.
Літаграфія краязнаўца, рысавальшчыка, даследчыка старажытнай
беларускай архітэктуры, матэрыяльнай культуры і мастацтва В.Гразнова
(?— 27.2.1909 г.) «Выява Лідскага замка 14 ст.» захоўваецца ў Эрмітажы.
В. Гразноў замаляваў замак з паўднёва-заходняга боку. Малюнак
датуецца першай паловай XIX ст. А. Трусаў лічыць, што найбольшай
дакладнасцю вызначаецца менавіта карціна В. Гразнова.
Н. Орда намаляваў Лідскі замак, суправадзіўшы літаграфію
гістарычнай даведкай: «Вельмі старажытнае мястэчка, руіны замка,
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пабудаванага вялікім князем Літоўскім Гедымінам у 1323 г. У замку
бывалі вялікія князі Віт аўт, Ягайла, Аляксандар Ягелончык. Тут
пражываў Тактамыш — хан татарскі. Старастам Ліды быў Хаджы Гiрэй
— пазнейшы хан крымскі. Замак разбураны ў вайну са шведамі».
У 1929 г. Язэп Драздовіч выдаў альбом «Ліда». Ён занат аваў:

2. Вокладка кнігі
«Лiда ўчора i сёння», 1917 г
«Учора і сёння меў прыемнасць аглядаць велічава прыгожыя муры, як
старажытнейшы помнік нашай краёвай беларускай архітэктуры».
У лідскім і гарадзенскім музеях, у прыватных калекцыях ёсць
шмат цікавых фатаздымкаў Ліды канца 19 ст.- пачатку 20 ст.
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З пачатку 20 ст. выдаваліся паштоўкі з відамі г.Ліды:
-некалькi камплектаў паштовак да 1914 года.
-паштоўкі Ліды пры нямецкай акупацыі ў 1915 - 18-х гадах.
-некалькi камплектаў паштовак ў час, калі Ліда ўваходзіла ў склад
Польскай дзяржавы,
-у розныя часы адзіночныя паштоўкі горада.
У 1917 г. пры нямецкай акупацыі выйшла кніга «Лiда ўчора i сёння»
з 25 малюнкамі горада.
* **
Горада з паштовак больш няма. 22 - 23 чэрвеня 1941 г., пасля
бомбавых удараў i пажараў, культурна - гiст арычны цэнт ар горада
пераст аў iснаваць, засталiся касцёлы, замак, алепамiж дзвумя касцёламi
(Фарным i Пiяраў) не захавалася нiводная пабудова. Вось як апiсвае
ранiцу 24 чэрвеня Е. Ярмонт [7] у сваiх мемуарах : « ... знiкла бiблiятэка,
куды я часта заглядвала, i гатэль, дзе я нi разу не была, быццам
растварылася ў паветры маленькая кнiжная крама панi Шкоп
раза м з школьным i па друч нiкамi. . .. знiкл i кiнат эатр ы з
непранумерованымi месцамi, дзе можна было праглядзець некалькi
сеансаў запар. Зруйнавалicя ўсе крамы, вялiкiя i малыя, тыя самыя,
з элеганцкiмi вiтрынамi, аб шкло якiх расплюшчвалiся нашыя насы
ў захапленнi ад шакаладных зайчыкаў, баранак i яек з сюрпрызамi
ўнутры . I тыя, з абуткам, у я кiх прадавец садзiў мал енькага
клiента на столiк i, стоячы на каленах, прымяраў яму некалькi
пар боцiкаў. ... перасталi iснаваць крамы вопраткi, дзе прадавец
сам адзяваў клiента, расхвальваючы тавар так, што кожная
наступная рэч, па яго меркаванню, была больш шыкоўная ... толькi
ва ўcпамiнах заста лicя тэкст ыльныя крам ы, гаспадары я кiх
сустр акал i кожна га па тэнцыйна га пак упнiка шмат р азоў
пакланiўшыся i асабiста праводзiлi да двярэй, запэўнiваючы ў сваёй
гатоўнасцi служыць i далей. А гэтыя мясныя крамкi, каля якiх
немагчыма прайсцi з-за пахаў ... гэты мiр знiк ... па абадва бакі вул.
Сувальскай узвышалiся высокiя завалы з абпаленай цэглы i жалеза.»
Амаль цалкам былi вынiшчаны лiдскiя яўрэi. Пасля вайны
мала засталося карэнных лiдзян: НКУС, вайна, некалькi хваляў эмiграцыi
ў Польшчу, усё гэта пераўтварыла наш горад у «нармальны савецкi».
Мэта кнігі - вяртанне гораду гістарычнай памяці.
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ІІ. Архітэктура горада
Як бачна з плана г. Ліды канца XVIII ст., гістарычная частка
нашага горада была размешчана паміж рэчкамі Лідзеяй і Каменкай. У
Вялікім Княстве Літоўскім горад складаўся з замка, княскага двара або
замкавага фальварка (размяшчаўся на р.Каменка на поўдзень ад замка,
пры ім былі млыны, вінакурня і іншыя гаспадарчыя пабудовы), ўласна
горада (ад яго гістарычнага цэнтра - рынка – адыходзілі чатыры вуліцы:
Віленская, Замкавая, Каменская, Крывая і Зарэчча). У 15-18 ст.
структура горада тыповая для таго перыяду: замак, на некаторай
адлегласці ад яго – плошча з ратушай, дзе сыходзіліся чатыры вуліцы.
У горадзе былі: фарны касцёл, прыходская царква з двумя шпіталямі,
кляштар і касцёл кармелітаў, уніяцкая царква са шпіталем.
Як вядома, замак стаў пачаткам горада. Ён быў узведзены на
насыпной пляцоўцы вышынёй 5-6 метраў. Пляцоўку акружалі вадаёмы
і рвы. Аснову муроўкі складаюць палявыя валуны. Цагляная кладка
назіраецца на вуглах і верхняй частцы сцен. Цэглай таксама аздоблены
праёмы. Архітэктурна-канструкцыйныя асаблівасці лідскага замка
дазваляюць бачыць спалучэ нне элементаў раманскай архіт эктуры
(муроўка з валуноў) з формамі готыкі (архіт эктура вежаў, верхніх
надбудоў сценаў у выглядзе суцэльнай баявой галярэі, абрамленне цэглай
праёмаў і г.д.).
Зразумела, што выгляд горада ў той час моцна адрозніваўся ад
сучаснага. Вялікі ўплыў на яго фарміраванне аказала наданне гораду
магдэбургскага права, што абумовіла ўвядзеннеінстытута самакіравання,
цэхавай арганізацыі рамеснікаў. Другім фактарам стала буйнае развіццё
сакральнага будаўніцтва. Усёгэта абумовіла перамяшчэннецэнтра горада
ад абарончых збудаванняў замка да адмініст ратыўных (ратуша),
гандлёвых (гандлёвыя рады) і сакральных (цэрквы і манастыры), куды
перамясцілася гандлёвая і рамесная дзейнасць.
Асноўнай структурнай адзінкай гарадскога жылога асяроддзя ў
той час была сядзіба. У XV-XVI ст. многія буйныя сядзібы гараджан
нагадвалі фальваркі. Можна было вылучыць тры тыпы сядзібнай
забудовы гарадоў: мяшчанскай беднаты, заможных гараджан і гарадскіх
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багачоў. Асноўную масу ў забудове сяд зіб беднякоў складалі
адназрубавыя курныя хаты з двухсхільнымі дахамі, маленькімі вокнамі
на чатыры шыбкі, толькі некаторыя мелі прыруб - трысцен нізкай клеці,
якая была, мабыць і сенцамі. Жыллё мяшчан сярэдняй заможнасці было
ў большасці трохкамерным (два зрубы – хаты, злучаныя сенцамі).
Некаторыя мелі падклеці. Планіроўка магла быць такой: хата-сені-хата,
хата-сені-камора (клець). Клець магла выконваць і функцыі летняга
жылля (пяцёна). Падклець выкарыстоўвалася як кладоўка ці хлеў для
свойскай жывёлы. Трохкамернае жыллё гарадоў Беларусі XV-XVII ст.
ужо мела белыя печы, г.зн. з дымаходам. Дамы заможных мяшчан мелі
замкнёныя вокны, дзверы і аканіцы на металічных завесах, высокую
агароджу “стаячы тын” з брамай і форткай (вешніцай). Пачынаючы з
XV ст. усё большае распаўсюдж ванне наб ываюць дамы
заходнееўрапейскага тыпу: двухярусныя на падклецях. Ніжні ярус,
падклець, робяць з трывалых драўляных брусоў на каменным падмурку.
Тут звычайна месціліся крамы ці памяшканні майстэрняў. На другім
ярусе размяшчаліся жылыя пакоі і памяшканні. Многія будынкі
аздабляюцца балконамі, галерэямі, слупавымі паветкамі. За франтонам
вулічнай забудовы звычайна ішлі шматлікія пляцы, занятыя агародамі і
садамі.
Да нашых часоў захаваўся Лідскі Крыжаўзвіжанскі касцёл – помнік
архітэктуры барокка. Праект касцёла выканаў вядомы архітэ ктар,
заснавальнік школы Віленскага барокка Іаган Крыштоф Глаўбіц. Касцёл
быў пабудаваны ў 1770 годзе. У інт эр’еры ўражваюць жывапісныя
кампазіцыі: на скляпеннях - “Узвіжанне крыжа”, “М аці Боская”,
“Благавешчанне”, на заходней сцяне - кампазіцыі “Уручэнне ключоў
Пят ру”, “Хрыстос і апосталы”. У цэнтральнам алтару знаходзіцца
гіпсавая скульптура “Распяцце”, паабапал драўляныя - “Іван”, “Марыя”,
“Пётр і Павел”.
У XVIII ст. Ліда ўвайшла ў склад Расійскай імперыі, дзе горад
быў цэнтрам павета. У той час гарады Беларусі трапілі ў сістэ му
горадабудаўнічых пераўтварэнняў. Рэарганізацыя і рэканструкцыя ў
першую чаргу датычылася губернскіх і павятовых гарадоў. Першая мэта,
якая ставілася, - ліквідаваць рэшткі сярэднявечных фартыфікацыйных
збудаванняў, валоў, бастыёнаў, асабліва ў тых гарадах, дзе яны
стрымлівалі запланаванае развіццё горада, упарадкаваць хаатычную
забудову мяшчанскіх сядзіб, ліквідаваць крывыя перанаселеныя вуліцы і
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завулкі, стварыць квартальную вулічную сетку. Забудова горада вялася
згодна зацверлж анаму г енеральнаму пл ану. У расійскім
горадабудаўніцтве ў гэ ты час панавала прыхільнасць да ст ылю
класіцызма. У 1797-1825 гг. у гэтым стылі быў пабудаваны Іосіфаўскі
касцёл піяраў, на пабудову якога імператар Павел І ахвяраваў 5000 рублёў.
Побач з касцёлам знаходзіўся корпус кляштара і аднаярусная званіца.
Драўлянае гарадское жыллё таксама ўяўляе сабой новую з’яву.
Сядзібная жылая забудова ўключаецца ў адзіны працэс праект авання
гарадскіх будынкаў, робіцца прадметам клопату архітэктара. Тэхнічнае
пераасэнсаванне набываюць традыцыйныя канструкцыі. Аднак, паранейшаму (нават у канцы ХІХ- пач. ХХ ст.) сядзіба застаецца асноўнай
адзінкай фарміравання забудовы прадмесцяў. Дом, флігель, хлеў з
дрыватняй, агарод, сад – асноўныя складаючыя сядзібы. З пачатку ХІХ
ст. пачало развівацца будаўніцтва даходных дамоў. Даходныя дамы
цэнтральных раёнаў горада былі, як правіла, двух -, трохпавярховыя
пабудовы, якія ўтваралі стужачную пабудову ўздоўж вуліц. Часам дамы
з рознастылявымі рашэннямі фасадаў ляпіліся адзін да другога,
утвараючы стракатую па пластыцы і колеру панараму. На пачатку ХХ
ст. даходныя дамы аздаблялі ў стылі мадэрн. Яго найбольш яркія
праяўленні бачны ў мудрагел іст ых па форме ат ыках, ламанж ,
мансардных дахавых пабудовах, аздабленнісцен пілястрамі і карнізамі з
лякальнай цэглы, мудрагелістых малюнках кратаў балконаў, кансоляў,
казыркоў, часам архітэктурнае рашэнне дапаўняюць вежавыя формы,
чыста дэкаратыўнага характару, асабліва ў выпадках, калі забудова
фланкіруе вуглы вуліц. Да нашага часу захаваліся пабудовы таго часу,
гэта дамы № 3, 4, 6 па вуліцы Камсамольскай, на прыкладзе якіх мы
можам уявіць сабе, якім быў горад у пачатку ХХ ст. Другі фрагмент
забудовы таго часу захаваўся па вуліцы Савецкай (дамы № 23, 26, 31,
32). Наогул уражвае тое, што на пачатку ХХ стагоддзя Ліда мела самую
вялікую колькасць мураваных будынкаў у Беларусі (47 %). Напрыклад,
Брэст меў 42 %, Гродна 40 %, Мінск 33 %, Вільня 28 %, Віцебск 11 %.
Неабходна адзначыць і такую з’яву таго часу, калі, дзеля проціпажарнай
бяспекі, тарцавыя сцены драўляных дамоў усё часцей замяняліся
цаглянымі брандмаўэрамі.
Уключэнне Ліды ў склад Польшчы спрыяла большаму захаванню
як г істары чных помнікаў, т ак і гіст арыч най пл аніровачнай
інфраструктуры.
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ІІІ. Лiда на старых малюнках

3. Лiда Акварэль Ю. Пешкi. Канец XVIII ст.
Замак, возера перадзамкам, Фарны касцёл. Прыкладна ў 100 м. злева ад
мастака знаходзiлася ўнiяцкая царква «Уваскрашэння Гасподняга»

4. Лiдскi замак. Малюнак Міхала Кулешы, змешчаны у альбоме,
выдадз еным Юзафам Крашэўскім
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5. Лiдскi замак. Напалеон Орда, сярэдзiна XIX cт.
Н. Орда занатаваў у альбоме: «Вельмi cтаражытны горад. Руiны замку,
пабудаванага Вялiкiм Лiтоўскiм Князям Гедэмiнаму 1323 г. Угэты замак прыязджалi
Вялiкiя Княз і Вiтаўт, Ягайла, Аляксандар Ягелончык. Тут жыў татарскi хан
Тахтамыш, лiдскiм старастам быў Хаджi Гiрэй (потым Крымскi хан). Замак
разбураны шведамi каля 1710 г.»

6. Лiдскi замак
Малюнак з вокладкi
нямецкай кнiгi 1917г.
«Лiда ўчора i сёння»
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7. Лiдскi замак. Малюнак Я. Драздовiча. У 1929 г. Язэп Драздовіч выдаў
альбом «Ліда». Ён занатаваў: «Учора і сёння меў прыемнасць аглядаць велічава
прыгожыя муры - старажытнейшы помнік нашай краёвай беларускай
архітэктуры».

8. Лiдскi замак
Малюнак
Я. Драздовiча, 1929г.
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9. Лiдскi замак. Малюнак Я. Драздовiча, 1929г.
На двух апошнiх малюнках бачны дзве прыгожыя сaсны, аб якiх угорадзе
ра сказ валi легенды. Каз алi, што гэта сёстры - к ня жны, з ачараваныя
чарнакнiжнiкам, цi што гэта два святары, забiтыя паганамi (насамрэч у 1369 г.
манахаў - францішканаўзабілі паганы). Казалi так сама, штопад соснамi ляжыць
старажытны рыцар, якi абавязкова абудзiцца падчас вялiкай бяды, каб баранiць
наш край, цi што гэтыя дрэвы плачуць крывавымi слязьмi, калi наша Радзiма
трапляе ў вялiкую бяду.
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IV. Лiдскi замак на старых паштоўках.

10. Замак на пачатку XX стагоддзя

11. Замак на пачатку XX стагоддзя
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12. Замак i горад з боку Зарэчча, пачатак XX стагоддзя.

13. Замак на пачатку XX стагоддзя
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14. Замак у 20-я гады

15. Замак у 30-я гады
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16. Замак у 30-я гады

17. Вулiца Замкавая (з араз - Камсамольская) i замак на пачатку
XXстагоддзя.
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Лiдскi замак, помнiк абарончага дойлiдства 14 ст. Пабудаваны ў
1323-27-я гады. Уваходзiў у лiнiю ўмацаваньняў Наваградак-КрэваМеднiкi-Трокi. Пастаўлены на насыпным пяшчаным узгорку (вышэй 56 м), быў акружаны балоцiстымi берагамi рэк Лiдзеi i Каменка i ровам
шырынёй каля 20 м., якi злучаў рэкi i аддзяляў замак ад горада. Пазней
(у 16-17 ст.) у сiстэму перадзамкавых умацаванняў уключана штучнае
возера. Замак у плане - няправiльны чатырохкутнiк (бакi каля 80 м) з 2
вуглавымi вежамі. Абарончае значэнне мелi пастаўленныя на невысокiм
падмурку (70-80 см) сцены (таўшчыня ў нiзе 2 м, зверху 1,5 м). Верхняя
частка сцен з баявой галерэяй i байнiцамi вымуравана з цэглы. Вонкавыя
паверхнi сцен з вялiлiх валуноў, прамежкi памiж якiмi запоўнены каменнымi
клiнамi, забутоўка з дробных камянёў. У 1-й пал. 14 ст. пабудавана
квадратная ў плане (9х9м) паўднёва-заходняя вежа. Пауднёва-усходняя
вежа, пабудаваная ў канцы 14 - пач. 15 ст., мела арачны ўваход са двара
i лесвiцу шырынёй 1 м. У замак вялi 3 уваходы - 2 ва ўсходняй i 1 у
паўднёвай сценах. На тэрыторыi замка знаходзiлася праваслаўная
царква, жылыя i гаспадарчыя пабудовы. Жылыя памяшканнi былi на
верхнiх паверхах вежаў. На працягу 14-18 ст. у вынiку шматлiкiх аблогаў
разбураны вежы i ўнутраныя пабудовы, але збераглiся рэшткi абарончых
сценаў i вежаў (у 1-й чвэрцi 20 ст. зроблена частковая кансервацыя, у
1982 – поўная).
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V. Фарны касцёл.

18. Фарны касцёл, пачатак ХХ ст.

19. Фарны касцёл, пачатак ХХ ст.
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20. Фарны касцёл. Фота Яна Балзункевіча, пачатак ХХ ст.

21. Фарны касцёл, 20-я гады
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22. Фарны касцёл, 20-я гады.
Першым касцёлам у Лiдзе
быў Фарны, якi знаходзiўсяпобач
з замкам. Ён пабудаваны на
ахвяраваннi князя ВКЛ Ягайлы ў
13 87 г. Перш ы буд ынак драўляны. У 1765-70 гг. ксянзом
М. Зянкевiчам быў пабудаваны
новы цагляны касцёл па праекту
архiтэ кт ара I агана Хрыстафа
Гл аўбiца, асвечаны бiскупам
Томашам Iгнаціем Зянкевiчам,
пляменнiкам заснав ал ьнiка
касцёла, у 1 770 г. Буд ынак
практы чна

захаваў

свой

першапачатковы вонкавы выгляд,
толькi на пачатку 70-х гадоў ХХ

23. Фарны касцёл, 1917 г.
Малюнак з нямецкай кнiгi 1917г. «Лiда
ўчора i сёння»
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ст. была разбурана каменная агароджа. Насупраць Фарнага касцёла ў
1672 г. на сродкi Адама Нарбута i яго жонкi Эльжбеты быў пабудаваны
цагляны касцёл i кляштар Кармелiтаў, якi быў зачынены ў 1832 г. У 1908
г. будынкi касцёла i кляштара Кармелiтаў былi разабраны, i цэглапайшла
на будаўнiцтва казармаў паўночнага вайсковага гарадка.
Лiдскi Крыжаўзвiжанскi (Фарны) касцёл - помнiк архiтэктуры
сталага барокка. К асцел Т -падобны ў плане, т рохнефавы, з
прамавугольнай алтарнай часткай, якая працягвае центральны неф, i 2мя квадратнымi ў плане сакрысцiямi. Iнтэр’ер упрыгожаны фрэскавай
размалёўкай, скульптурнай i арнаментальнай лепкай. На скляпеннях у
барочным арнаментальна-дэкаратыўным абрамленнi размешчаны
манументы. Скляпеннi дэкарыраваны арнаментальнымi матывамi. У
касцёле 3 мураваныя алтары - галоўны i 2 бакавыя.
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VI. Iосiфаўскi касцёл пiяраў.

24. Касцёл пiяраў, пачатак ХХ ст. Цiкавая паштоўка, перад касцёлам
знаходз яцца могiлкi, пра якiя ўжонiхто не памятае.

25. Касцёл пiяраў, пачатак ХХ ст.
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26. Касцёл пiяраў. Фота Яна Балзункевіча, пачатак ХХ ст.

27. Касцёл пiяраў, пачатак ХХ ст.
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Лiдскi
Iосiфаўскi
касцёл пiяр аў - помнiк
архiтэ ктуры кл асiцызму.
Пабудаваны ў 1794-1825. Iмя
архiт эктара не вядома. На
пабудову храма 5000 руб.
ахвяраваў Павел І. Мураваны
храм-рат онд а
накры ты
паў сфер ычным купалам,
завершаны
8- гранны м
лiхтаром. Разам з касцёлам
размешчаны мураваныя 2-х
павярховы корпус кляштара i
1-ярусная званiца. Кляштар
зачынены ў 1832 г. Касцёл у
184 2 г. г ар эў, у 18 63
перароблены ў праваслаўную
царкву Мiхаiла Архангела. З
20-х гадоў каталiцкi касцёл, з
1962 г. i да сярэдзiны 90-х планетарый. Зараз ізноў
праваслаўная царква.

28. Касцёл пiяраў, 20-30 гады.

Пры касцёле ў XIX ст.
працаваў калег iюм, якi
скончыў Людвiк Нарбут, сын
знакамiтага гiсторыка, герой
паўст ання 1863 г. Калегiюм
iснаваў з 17 56 па 1834 г.
Пераведзены з Верэ нава
(Варэ ны) у Лiду л iдскiм
ст араст ам I .
Спiцыёнам. З
1783
г.
уваходзiў
у
Гр од з енск ую
наву ча ль ную
акругу, з 1790 г.
Наваградскую
акуг у. У 30-я
гады нашага
стагоддзя пры
касцёле Пiяраў
дзейн i чала
камерц ыйная
гiмназiя.

29. Унутраны двор касцёлу пiяраў, 1925 г.
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VII. Вiленская вулiца
( Cувальская, Савецкая )

30. Вiленская, пачатак XX ст., перакрыжаванне сучасных Каменскай

(Ленiнскай) i Вiленскай (Савецкай). Дом, змешчаны на гэтай паштоўцы, бачны
таксама на паштоўках № 35, 36.

31. Вiленская (адразу за перакрыжаваннем Каменскай (Ленiнскай) i
Вiленскай (Савецкай) вулiц).Напэўна, здымак зроблены з балкона дома,
змешчанага на паштоўцы № 30. Злева - фотастудыя. Пачатак XX ст.
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32. Вiленская, пачатак XX ст. Тое ж месца, што i на здымку № 31

33. Вiленская, пачатак XX ст. Дом з калонамi захаваўся, зараз у iм бюро
па працаўладкаванню, у 20-30-я гады - павятовая iнспекцыя па адукацыi, у 6080-я гады- гарадская камендатура i бiблiятэка.
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34. Вiленская, пачатак XX ст. Той самы дом, што i на паштоўцы № 33

35. Cувальская (Вiленская), (перакрыжаванне сучасных Каменскай
(Ленiнскай) i Вiленскай(Савецкай), 30-я гады. На балконе вывеска - «Ludowy
Bank Spoldzielczy». Cа спiсу бiзнеса 1929 г. вядомы адрэс гэтага банку:
Cувальская, 13.
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36. Сувальская (Вiленская), 20-я гады.

37. Сувальская (Вiленская), 20-30я гады. Зправа - «Hotel Bristol». Са
спiсубiзнеса 1929 г. вядомы адрэс гэтага гатэля i рэстарана: Cувальская 15,
наступны дом - 13 ( здымак №35, 36), злева - Фарны касцёл.

40

38. Сувальская
(Вiленская), 20-я
гады.

39. Сувальская (Вiленская), 30-я гады. Каля бровару Пупко.
Трохпавярховы дом захаваўся да нашага часу

У 30-я гады Сувальская - месца шпацыраў i знаёмстваў лiдскай
моладзi. Была шчыльна забудавана па абадва бакі вялiкiмi i малымi
крамамi так, што разам з рынкам ад Фарнага касцёлу да касцёла Пiяраў
атрымлiваўся адзiн вялiкi гандлёвы цэнтр.
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VIII. Рынак.
Вiленская вулiца.
( Cувальская, Савецкая )

40. Рыначная плошча, пачатак ХХ ст.

41. Рыначная плошча, 1915-17 гг.
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42. Рыначная плошча, 1915-17 гг.

43. Рыначная плошча, 20-я гады.
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44. Рыначная плошча, 1915-17 гг.

Найстаражытнейшая плошча, сэрдца горада. Раней тут
была ратуша, гандлёвы дзень - панядзелак. Нiчога не захавалася.
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IX. Каменская вулiца.
( 3-Мая, Ленiнская )

45. Каменская, канец XIX ст.

46. Каменская, пачатак XX ст. Тое ж, што i на паштоўцы № 45, толькi
пазней
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47. Каменская, пачатак XX ст.

48. 3-га Мая (Каменская), 20-30-я гады. Дом зправа добра бачны на
паштоўцы № 47, ( знята з р-на к-та «Юбiлейны» убок перакрыжавання з вул.
Савецкай (Вiленскай, Сувальскай).
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49. 3-га Мая (Каменская), 30-я гады. Перакрыжаванне з вул. Сувальскай
(Вiленскай, Савецкай). Гэты дом бачны на паштоўках № 35, 36. На паштоўцые
№ 48 ён апошнi злева.

50. 3-га Мая (Каменская), 30-я гады.
Тыя ж дамы, што i паштоўцы № 49. Бачна вывеска гатэля «Warszwa», уладальнiк
Быхвiт I.
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X. Крывая вулiца.
( Зараз гэтай вулiцы няма )

51. Крывая вулiца, пачатак XX ст.

52. Крывая вулiца, пачатак XX ст. Перакрыжаванне, зправа - пачатак
Вiленскай, далей - Фарны касцёл.
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53. Крывая вулiца, пачатак XX ст.
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XI. Iншыя вулiцы і раёны горада.

54. Вуліца Фалькоўскага. Зараз - Перамогi. Паштоўка 30-х гадоў.
Будынак зправа - былы лiдскi ўнiвермаг (да 80-х гадоў), пасля 2-сусветнай
вайны дабудаваны другi паверх. Наступны будынак - дом урача
А. Казубоўскага. Да 90-х гадоў - фотастудыя, у 90-х гадах раз бураны .

55. Ферма. Раён горада (зараз вул. Труханава, Астроўскага, Радюка).
Лiчыўся заможным р-нам горада, больш прэстыжным, чым, напрыклад, Зарэчча.
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56. Рэчка Лiдзейка. Мост вулiцы Лiдскай (зараз - Таўлая)

57. Вулiца Замкавая (зараз - Камсамольская) i замак на пачатку XX
стагоддзя.
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58. Вулiца Замкавая, 1916 г.

59. Мост, млын, пачатак ХХ ст.
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60. Рака Лідзея. Пачатак ХХ ст.
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XII. Чыгуначны вакзал.

61. Чыгуначны вакзал, перад 1-й сусветнай вайной

62. Чыгуначны вакзал, 1915 г.
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63. Чыгуначны вакзал, 1910 г.

64. Чыгуначны вакзал, 1910 г.
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65. Cтанцыя «Неман» (вёска Сялец), 30 км. ад Лiды, Лiдскi павет.
Канец XIXст.

Будаўнiцтва Палескай чыгункi завяршылася ў 1886 г. У тым жа
годзе ў Лiдзе пабудаваны першы вакзал, зараз ў iм таварная кантора
чыгункi (вул. Труханава). Вакзал, якi бачым на паштоўках, пабудаваны
да 1910 г. Пад час II сусветнай вайны часткова сгарэў, сучасны вакзал
пабудаваны нямецкiмi палоннымi пасля II сусветнай вайны.
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XIII. Яўрэi ў Лiдзе.

66. Лiдская iешыва, вул. Школьная (зараз- Кiрава). Пачатак ХХ ст.
Згарэла падчас II сусветнай вайны.

67. Лiдская сiнагога (вул. Школьная). Пачатак ХХ ст. Згарэла падчас II
сусветнай вайны..
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68. Лiдская сiнагога, вул. Школьная. Пачатак ХХ ст.

69. Лiдская сiнагога, вул. Школьная. Пачатак ХХ ст.
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70. Лiдская сiнагога.
Малюнак з нямецкайкнiгi 1917г.
«Лiда ўчора i сёння»

71. Алтар Лiдскай сiнагогi.
Малюнак з нямецкай кнiгi 1917г.
«Лiда ўчора i сёння»

72. Лiдскiя яўрэйскiя могiлкi. Зруйнаваныя ў 50-я гады. Малюнак з
нямецкай кнiгi 1917г. «Лiда ўчора i сёння»
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73. Лiдскiя яўрэйскiя могiлкi.

74. Лiдскiя яўрэі.
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Яўрэйская супольнасць у Лiдзе, напэўна, вядзе адлiк свайго
iснавання з сярэдзiны 16 ст., бо кароль Стэфан Баторы выдаў “Прывiлей
Лiдскiм яўрэям” у 1579 годзе, ён жа дазволiў пабудаваць сiнагогу.
Першая спасылка на яўрэйскi кагал ад 1623 г., калi лiдскi кагал быў
падпарадкаваны Гарадзенскаму. Да гэтых жа часоў належыць перапiска
памiж лiдскiм кагалам i суседнiмi яўрэйскiмi супольнасцямi. У 1630 г.
старая сінагога была перабудавана i павялiчана паводлe дазволу караля
Уладзіслава IV.
Равiн Давiд бен Арыен Лейб Лiдай, стаў лiдскiм равiнам у 1671 г.
Атрымала вядомасць ягоная кнiга аб вывучэннi Торы «Iр Давiд» (горад
Давiда). Ягоныя сын Песахiан i ўнук Давiд Бен’ямiн, паслядоўна, былi
равiнамі Лiды. З 1800 г. па 1845 г. лiдскiм равiнамбыў Элiмелiх Каменскi,
ягоны сын, равiн Элiях АкiваКаменскi, вядомы як рэлiгiйны суддзя (даян).
Наступны равiн, з сярэдзiны стагоддзя, гэта Элiях Шiк, вядомы як
блiскучы прапаведнік, пра якога расказвалi, што ён мог рабiць цуды на
вачах людзей. Ягоная кнiга «Эйн Элiахi» каментавала сбор талмyдычных
лeгендаў, вядомых як «Эйн Якаў», i была выдадзена ў Вiльні. Далей
лiдскiм равiнам быў Беньямiн Лiда, якi атрымаў рэпутацыю цадзiка
(цадзiк - святы, глава хасiдскай супольнасцi). У 1878 г. супольнасць
хасiдаў выбрала сваiм равiнам Шломка. Вялiкую ролю ў абшчыне
лiдскiх яўрэяў у 19 ст. адыграў равiн Мойша Iсак Даршон (1828-1899),
т ак сама вядомы як Келмер Маггiд. Ён быў лiдэ рам i галоўным
прапаведнiкамрэлігiйнай плынi «Мусар». Равiн Даршон нарадзiўся каля
Слонiма i стаў вядомым прапаведнiкам у 15 год. У 21 год ён вучыцца ў
Коўна ў равiна Iзраэля Лiпкiна Саланцера, заснавацеля плынi Мусараў,
якi разпазнаў блiскучы талент прапаведнiка ў маладога Даршона. Праз
50 год равiн Даршон стаў знакамiтым Магiдам плынi Мусараў, змянiўшы
равiна Саланцера. Служыў у Келме (Лiтва) з 1850 г. па 1853 г., але
агульную вядомасць атрымаў вандруючы ад кагалу да кагалу i
прапаведуючы ст рогiя маральныя нормы ў паўсяд зённым ж ыццi.
Заснаваў фiлантрапiчнае таварыства для падтрымкi бедных студэнтаў.
У 1884 г. ён наведваеЛондан i сустракаецца з галоўным равiнам Натанам
Адлерам i Самуэлем Монтэгю - Лордам Свэйслiнгам. У 1897 г. у Вiльні
выходзiць ягоная кнiга “Кахелет хавiм” - збор 10 найбольш знакамiтых
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пропаведзей. У Лiдзе пасялiўся ў 1898 годзe разам з сынам Бен Зiон
Даршонам i праз год памёр. У 1886 г. равiн Iсак Якаў Рейнес (1839-1915)
- лiдэр рэлiгійных сiянiстаў становiцца лiдскiм равiнам. Ён нарадзiўся на
Беларусi i вучыўся ў iешывах Эйшышак i Валожына. Сябра «Нiббат
Сiон» ад пачатку руху, у 1897 г. прымае ўдзел у першым сусветным
з’езде сiянiст аў у Базэлi. У 1902 г. Рейнес публiкуе кнiгу “Новы свет у
Сiёне” («Or Hadash al Tzion»), у якой, у адрозненне ад большасцi тымчасовых равiнаў, паказвае неабходнасць падтрымкi сiянiсцкага руху з
боку релiгiйных колаў. У тым жа годзе ў Вiльні арганiзуе з’езд, на якiм
фармуе плынь рэлiгiйных сiянiстаў “Мiзрахi”. Пасля двух безпаспяховых
спробаў, у 1905 г. засноўвае i будуе лiдскую iешыву. Ён, пры фiнансавай
падтрымцы барона Гiнзбурга, реарганiзаваў адукацыйную сiстэму
iешывы. Пасля ягонай рэформы праграма iешывы стала шасцігадовай i
ўключала акрамя Талмуду, яшчэ яўрэйскую граматыку i ўсе прадметы
па курсу гімназіі. Лiдская iешыва хутка становiцца агульнавядомай i
набывае папулярнасць грунтоўнасцю ведаў. У 1918 г. равiнам становiцца
Ахарон Рабiновiч - апошнi лiдскi равiн. Загiнуў падчас халакосту. Ён,
iдучы разам з тысячамi лiдскiх яўрэяў на растрэл, да апошняй хвiлiны
свайго жыцця малiўся i супакойваў людзей.
* **
На пачатку 18 ст. большасць лiдскiх яўрэяў займаліся ці дробным
гандлем, цi сельскай гаспадаркай. У 1766 г. плацiлi падаткi 1167 яўрэяў,
у 1897г. у Лiдзе жылі ўжо 5166 яўрэяў (68% насельнiцтва горада), а ў
павеце - 24813 (12%). У 1879 г. было зарэгiстравана 189 майстроў рамеснiкаў, большасць з якiх - яўрэi. З канца 19 ст. значнай з’явай
становiцца эмiграцыя ў ЗША. Сiанiсцкая праца пачынае развiвацца ў
Лiдзе на прыканцы 19 ст., з узнiкненнем руху «Хiббат Сiон». На пачатку
1885 г. ад усiх лiдскiх яўрэяў былi дасланыя грошы на заснаванне
пасялення «Mazkeret Batiya» у Палeсцiне. Прыкладна з 1902 г.
з’яўляюццаарганiзацыi «Бунд», «ПоалейСiон» i «Сацыялiсты – сiянiсты»,
якiя праводзiлi тайныя сходкi ў лясах вакол Лiды. Aгiтавалi ў сiнагозе i
сярод працоўных. У 1921 г. палова з 302 яўрэйскiх крам былi сямейнымi
прадпрыемствамi. 37 яўрэяў займалiся земляробствам. У 20-30-я гады
Большая част ка яўрэяў - камерсанты, рамеснiкi, цi заняты я ў
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прамысловасцi. 18 з 23 гарадскiх банкаў - яўрэйскiя. «Народны супольны
банк» заснаваны ў 1922 г. як фiлiял вiленскага банку. У 1925 г. банк меў
283 клiента, з iх : 183 гандлярa, 74 рамеснiка, 8 землеўладальнiка, выдаў
1548 заема на 126976 злотых. «Камерцыйны банк» заснаваны ў 1928 г.
У Лiдзе былi 4 розныя яўрэйскiя школы, 3 яўрэйскiя бiблiятэкi, 5
драматычных груп, вячэ рняя школа для дарослых, 3 яўр эйскiя
спартыўныя арганiзацыi. Cінагога i 12 малельных дамоў, шпіт аль на 18
ложкаў. Таварыства ўзаемадапамогi арганiзоўвала дзённыя лагеры для
дзяцей з бедных сямей, цэнтр заботы аб немаўлятах i малочную кухню,
праводзiлa медасмотры дзяцей. Iешыва Рейнеса на пачатку I-й сусветнай
вайны была зачынена i аднавiла навучанне ў 1923 г. пры дапамозе
камiтэту iешываў у Вiльнi. Былі заснаваныя i непрацяглы час выходзiлi
некалькі яўрэйскiх газет. У 1929 г. заснована газета “Lider Wochenblatt”
, у 1932г. “Lider Woch”, у 1936г. “Lider Leben”, газета “Unser Ruf” выйшла
толькi аднiм нумарам ад 13.04.37 г. У 1933 г. заснаваны камiтэт
гiстарычных запiсаў, якi заказаў збор матэрыялаў па гiсторыi лiдскiх
яўрэяў, длявыдання манаграфii. Аднак праца не была выканана даканца.
Лiда традыцыйна не мела самастойнага кагалу i агульнага
яўрэйскага савету. Першы савет быў створаны на пачатку 20-х гадоў
пры дапамозе Амерыканскага камiтэт у (American relief groups to
supervise aid). Выбары адбылiся ў 1932 г., другiя - 06.09.36г. Польскi
ўрад лiчыў гэты савет законным прадстаўнiцтвам яўрэйскай супольнасцi.
Актыўным быў сiянiсткi рух. На пачатку яго прадстаўлялі арганiзацыii
“He-Halutz” (заснаванa ў 1923г.) i “Ha-Shomer ha-Za”ir”, колькасць сяброў
якiх дасягала 500 чалавек. Актыўна працавала таксама лiга яўрэйскiх
рабочых. У 1933 г. была заснована федэрацыя маладых рамеснiкаў
“Histadrut ha-Oved”, якая рыхтавала сваiх сябраў да перасялення ў
Палесцiну. Такiя вядомыя дзеячы i тэарэтыкi сіянiзму як Зееў Жабацiнскi,
Натан Быстрыцкi, Iсаак Цукерман у гэтыя часы неаднаразова наведвалi
Лiду.
18 верасня ў Лiду ўвайшла Чырвоная армiя. Недалека ад Лiды
прайшла новaя мяжа з Лiтвой, i Лiда стала месцам збору польскiх яўрэяў,
якiя жадалi збегчы ў Вiльню, каб далей уцячы ў Еўропу. Акрамя таго,
сюды беглi яўрэi, якія хаваліся ад фашысцкага генацыду. Таму яўрэйскае
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насельнiцтва Лiды значна вырасла. У горадзе падпольна працавала
яўрэйская сiянiсцкая арганiзацыя «Ха – Ноар ха Зiонi i Бетар». Пасля
серыi арыштаў у снежнi 1939 г. сiянiсцкiя арганiзацыi былi ліквідаваныя.
У 1940 г. яўрэйскае насельнiцтва складала 15000 чалавек. Савецкая
ўлада закрыла ўсе яўрэйскiя арганiзацыi. Улетку 1940 г. яўрэяў –
бежанцаў з заходняй Польшчы пачалi высяляць у глыб Расіi, у асноўным
у раён Рыбiнска.
Халакост перажылi каля 300 чалавек. У 50-я гады былi разбураны
старажытнае яўрэйскiя могiлкi. Зараз у Лiдзе каля 100 яўрэяў.

Насельнiцтва горада
Год

Колькасць жыхароў

Яўрэi

%

1766

—

1,167

—

1792

1243

—

__

1817

770

567

73.6

1847

—

1,980

—

1851

4845

—

—

1860

4344

2053

47

1862

4,077

—

—

1879

9,323

5,294

56.8

1921

13,401

5,419

40.4

1931

19,326

6,335

32.8

1941

__

каля 8,500
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XIV. Установы.

75. Палiцыя. Пачатак ХХ ст., будынак не захаваўся.

76. Пажарнае дэпо. 30-я гады.
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77. Гарадская пошта, пачатак ХХ стагоддзя,.вул. Вiленская. Будынак не
захаваўся.

78. Гарадская пошта, пачатак ХХ стагоддз я, вул. Вiленская.
Будынак не захаваўся.

66

79. Казначэйства, пачатак ХХ ст. Знаходiлася на пачатку вул. Вiленскай.
Будынак не захаваўся

80. Гарадзкi парк. Знаходзiўся па вулiцы Каменскай, прыкладна памiж
кiнатэатрам «Юбiлейны» i крамай «Ластаўка». Малюнак з нямецкай кнiгi
1917 г. « Лiда ўчора i сёння»
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XV. Навучальныя ўстановы.

81. Гiмназiя М. Навiцкай, 10-я гады ХХ ст. Будынак захаваўcя, зараз СШ
№3

82. Гiмназiя М. Навiцкай, 10-я гады ХХ ст.
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83. На падворку гарадскога вучылішча, пачатак ХХ ст.

84. Гарадское вучылiшча, пачатак ХХ ст.
Будынак знаходзiўся з паўночнага боку Лiдскага замку. У 20 -30-я гады ў iм
месцiлася гарадская школа № 5. Будынак не з ахаваўся.
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85.Дзяржаўная гiмназiя iм. Караля Хадкевiча. Пабудавана ў 1930 г.
Зараз - педвучылiча.

86. Школы № 1 i 2 . Будынак пабудаваны ў 1929 г.
Зараз - СШ № 1
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Лiдская жаночая гiмназiя М. Навiцкай - прыватная сярэдняя ўстанова.
Адчынена ў 1901г. на базе 2-х класнага як 4-х класнаежаночае вучылiшча. У 1906
г. ператворана ў 6-класную прагiмназiю. У 1910 г. адкрыты 7-мы клас. З 21.06.10 г.
нададзены права ўрадавай гiмназii. Утрымлiвалася за кошт платы за навучанне. У
1914 г. гiмназiю скончылi 18 чал., у 1916 г. - 26 чал.
Лiдская мужчынская гiмназiя - сярэдняя агульнаадукацыйная ўстанова.
Заснавана ў 1913 г. у складзе 2 класаў, у 1914 г. адкрыты 3-цi i падрыхтоўчы класы.
Утрымлiвалася за кошт дзяржаўных сродкаў i платы за навучанне. У 1913 г. было
74, у 1914 г. - 167 навучэнцаў. Праiснавала да 1917 г.
У 1921 г. польскiмi ўладамi былi арганiзаваны 7-мi класныя школы, у 20-х
гадах была адчынена Дзяржаўная гiмназiя iм. гетмана Караля Хадкевiча.
Спачатку месцiлася ў будынку былой гiмназii М. Навiцкай, у 1930 г. быў
пабудаваны новы будынак па адрэсу Школьная (Кiрава) 62. Першы дырэктар гiсторык Адам Казлоўскi, з 1936 г. па 1939 г. дырэктар - гiсторык КазiмiрМятлевiч.
Гiмназiя мела 4-х гадовы цыкл адукацыi. Выпускнiк гiмназii - пiсьменнiк Ежы
Путрамант (1910-1986 г.) напiсаў успамiны аб горадзе i гiмназii («Паўвека», т. 1-4,
1966-1969 г.). Выкладчыцай лацiны была сястра пiсьменнiка Даленгi-Мастовiча,
будучая жонка перадваеннага прэ’ера Польшчы Славой-Складоўскага, - Ядзвiга
Мастовiч. Падчас вайны ў будынкумесцiўся гебiтскамiсарыят, а з 1944 г. - казарма
войскаў НКУС. У 1938 г. паўстала прыватная Гiмназiя звязу асаднiкаў, якая
месцiлася ў школе № 4 па вул. Каштанавай ( зараз СШ № 10 - вул. П.Марозава.).
Дырэктар - Юзэф Мяжык. Для гэтай гiмназii пачалi будаваць новы будынак па вул.
Школьнай, але не паспелi да 1939 г. Пасля вайны будынак быў дабудаваны як дом
для а фiцэраў Сав ецкага войска (дом насуп ра ць басейна).
Камерцыйная гiмназiя, пры касцёле Пiяраў, месцiлася ў будынку школы № 3.
У 20-30-я гады працавалi 5 агульнаадукацыйных школ (7-мi гадовага
навучання).
Школа № 1 iм. Габрыэля Нарутовiча (першага прэзiдэнта Польшчы),
дырэктарЮзэф Мiхневiч.
Школа № 2, дырэктар Антонi Катынскi. Зараз убудынку былых школаў
№1 i №2 знаходзiцца СШ № 1., падчасвайны - шпiталь.
Школа № 3 месцiлася каля касцёлу Пiяраў, зараз угэтым будынку
спартыўная школа.
Школа№ 4, дырэктар Владзiслаў Даброўны, зараз СШ № 10, падчас
вайны - гестапа.
Школа № 5, дырэктар Фердзiнанд Оркуш. Знаходзiлася каля паўночнай
сцяны замка, будынак не захаваўся.
Яўрэйская школа ( iешыва ), дырэктар -Хабэр.
Акрамя тагобылi 2 рамесных школы (zawodowy):
Дзяржаўная механiчная школа , Сувальская 182.
Школа кравецкая, жаночага звязу працы, Сувальская 90
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XVI. Драўляны дом, тракцір, старыя каталiцкiя
могiлкi.

87. Драўляны дом.
Малюнак з нямецкай кнiгi 1917г. «Лiда ўчора i сёння»

88. Тракцір. Малюнак з нямецкай кнiгi 1917г.
«Лiда ўчора i сёння»
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89. Старыя каталiцкiя могiлкi (канец XVIII ст.) Малюнак з нямецкай
кнiгi 1917г. « Лiда ўчора i сёння». Захавалiся да нашага часу.
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XVII. Жыццё горада

90. Мотапрабег Лiда - Варшава, 1927 г. Пачатак мотапрабегу.
Прэзiдэнт Польшчы I. Масцiцкi вiтае ўдзельнiкаў.

91. Перад пачаткам прабега.
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92. Матацыклы на вулiцах горада. Вулiца Сувальская (Савецкая). Злева
- кнiжная крама i брама Фарнага касцёла, наўпрост - школа № 5 (не захавалася)
на фоне з амка.

93. Фотаздымак з архіва Ежы Курыцына. Святкаванне Дня
Канстытуцыі 3 мая 1937 г., унутраны двор замку.
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94. Фотаздымак з архіва Ежы Курыцына. Святкаванне Дня
Канстытуцыі 3 мая 1937 г., на вуліцах горада.

95. Фотаздымак з архіва Ежы Курыцына. Святкаванне Дня
Канстытуцыі 3 мая 1937 г., на вуліцах горада.
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96. Фотаздымак з архіва Ежы Курыцына. На перакрыжаванні
Сувальскай і 3-га Мая (Ленінская-Савецкая). Бацька Ежы Курыцына - Антоні з
калегамі. Зправа цукерня «Амеріканка». Бачна «бомба», якая была скінута на
горад падчас Першай Сусветнай вайны і выкарыстоўвалася як помнік.
Сям`я Курыцыных жыла па вул.Каштанавай (Паўліка Марозава) і пакінула
горад у 1945 г., калі Ежы было 8 год.
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ХVIII. Вiд з замку.

97. Вiд з замку, 30 -я гады.

98. Зарэчча, пачатак ХХ ст.
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99. Вiд з замку, 30 -я гады.
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ХІX. Замест эпiлогу.

100. 22 жнiўня 1916 г. Пасля авiяналёту.

101. Верасень 1939г. Раздача газеты «Уперад» (выходзiла ў Лiдзе да 90-х
гадоў). Вугал Сувальскай (Савецкай) i 3-га Мая (Ленiнскай).
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102. 1946 г. Усё што засталося ад вул. Сувальскай
( Савецкай ). Ад касцёлуПiяраў да сучаснай вул. Мiцкевiча.
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ХХ. Дадаткi.
Дадатак №1
Падрабязнае апiсанне Лiдскага бiзнесу ў 20-30 х гадах
Найстарэйшымi прамысловымi вытворчасцямi ў Лiдзе лiчылiся
бровары. Адзiн з iх належыў да спадкаемцаў Якуба Папiрмайстра, якi
залажыў гэты бровар у 1874 годзе. Бровар знаходзiўся на вулiцы
Сувальскай, 72 ( сёння - Савецкая). Разам са сладоўняй, вытворчасцю
газаванай вады i тартакам, займаў плошчу 2,5 га. Была паравая машына
48 к.с. У 1936 годзе на вытворчасцi было занята каля 40 работнiкаў i 10
асоб тэхнiчнага персаналу. У першай палове 1935 года бровар пачаў
вытворчасць газаваных напояў. Рабiлiся спробы для выкарыстання ў
вытворчасцi пiваз мясцовага ячменю, замест iмпартнага. Хмель прывозiлi
з Любельшчыны. Пастаўшчыком бутэлек была гута шкла “Нёман”.
Другi бровар пад назвай “Бровар, сладоўня i вытворчасць газаванай
вады” належыў братам Марку i Сымону Пупко. Заснаваў Носаль Пупко
ў 1876 годзе. Бровар месцiўся на вулiцы Сувальскай, 88. Статутны капiтал
складаў 10 000 злотых. У сваiм распараджэннi бровар меў электрычныя
рухавiкi моцай 87 к.с. Пры бровары знаходзiўся паравы млын i тарт ак.
У 1936 годзе ў бровары працавала 28 работнiкаў i 8 чалавек тэхнiчнага
персаналу. Гадавая вытворчасць бровару складала 40 000 дэкалітраў
пiва. У 1936 г. было перапрацавана 157,3 т ячменю, 950 кг хмелю i 87,7 т
соладу. Вытворчасць бровару ў гэтым годзе склала 4797 дэкалітраў пiва
. Фiрма братоў Пупко мела свае прадстаўнiцт вы ў гарадах
Наваградскага ваяводст ва (Баранавiч ы, Наваградок, Гар адзея),
Вiленскага (Вiльня, Маладэчна), Палескага (Бяроза Картузкая, Лунінец,
Пiнск) i Беластоцкага (Ваўкавыск).
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У 1937 г. у Польшчы было 165 бровараў i сладовень. Лiдскiя
бровары адносiлiся да нявялiкiх. Гадавая вытворчасць пiва абодвух
лiдскiх бровараў у гадах 1932/33, 1933/34, 1934/35 была адносна невялiкая:
каля 10728 дэкалітраў пiва. У адносiнах да агульнай вытворчасцi, гэта
складала 0,9%. Пасля спынення вытворчасцi ў броварах братоў Любецкiх
у Нясвiжы, лiдскiя бровары засталiся адзiнымi ў сваiм родзе дзеючымi
вытворчасцямi ў 30-х гадах у Наваградскiм ваяводстве. Толькi ў 1938 г.
распачаў выпуск пiва наноў збудаваны бровар А. Брахоцкага ў Малым
Мажэйкаве Шчучынскага павету. Дзякуючы якаснай вадзе, лiдскае пiва
не было горшым за пiва з вiленскiх бровараў (“Шапэн” меў разлiў па
вул. 3-га Мая), гарадзенскiх (Марголiс, Слуцкi) i беластоцкiх (Дойлiды).
“За якасць вырабленага пiва бровары атрымлiваюць медалi i
дыпломы, прызнаныя на розных выставах краю i за мяжой”,- пiсала
перадваенная “Ziemia Lidzka” (1936/9). А вось што пiша С. АдлянiцкiПачобут у сваёй манаграфii: «Мясцовае пiва з лiдскiх бровараў у
параўнанні з пiвам бровараў цэнт ральных i iншых ваяводстваў, з пункту
гледжання нiзкай цаны, знаходзiць вялiкi попыт сярод гараджан i
гарадскога пралетарыят у не т олькi ў гэты м ваяводстве, але i ў
ваяводствах суседнiх, перад усiм - Вiленскiм. Аднак, разам з тым, для
гурманаў завозiцца вялiкая колькасць пiва лепшай якасцi i значна
даражэйшага».
Найвялiкшым прамысловым прадпрыемствам у Лiдзе, маючым
значэнне як вытворца гумовага абутку на цэлую Польшчу, было
«Акцыянернае Таварыства Польскай Гумовай Вытворчасцi “Ардаль”,
вул. Фабрычная, 8. Слова “Ардаль” па – яўрэйску азначае “бот, калёш”.
“Ард ал ь” вы рабляў калёшы, снягоўцы, абут ак г умовы лет нi.
Вытворчасць была распачата ў 1929 годзе. Акцыянерны капiтал у 1929
годзе складаў 750 000 злотых, да 1939 г. павялiчыўся да 1 830 000 злотых.
Вясной 1938 г. “Ардаль” прыняў на працу каля 800 працаўнiкоў.
Старшынёй акцыянернага таварыства быў Саламон Мэйлуп. Значэнне
“Ардалю” вельмi вырасла пасля 1936 г., калi Мэйлуп ст аў гаспадаром
збанкрутаваных прадрыемстваў “РeРeGe”( Польскi пшэмысл гумовы)
у Грудзёдзу. У 20-я гады прадрыемствы “РeРeGe” былi найвялiкшым
вытворцам у Польшчы гумовага абутку i iншых гумовых вырабаў.М
Мэйлуп, як гаспадар “РeРeGe”, прэтэндаваў на лідэрства сярод краёвых
вытворцаў гумовага абутку. У 1937/38 г. каля 25% польскай вытворчасцi
гумовага абутку паходзiла з “Ардалю” i “РeРeGe”, аст атнiя 75%
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прыпадалі на 5 канкурэнтаў: “Джентэльмэн” (Лодзь), “Шваiкерт” (Лодзь),
“Рыгавар” (Варшава), “Вудэта” (Кросьно), “Бата” (Хэлм). Частку сваiх
вырабаў “Ардаль” экспартаваў.
У 1937 г. выпускаць гумовыя вырабы пачала фабрыка “Унiгум”
па вул. Замкавай (каля цяперашняга гатэлю “Лiда”). Будынак гэт ай
фабрыкi меў 3 650 куб.м . “Унiгум” выпускаў розныя гумовыя вырабы:
сандалі, падэшвы, абцасы, скургуму, гуму педалёвую для равароў, шнуры
для вазоў i брычак, асартымент тэхнiчны.
Хiмiчную вытворчасць у Лiдзе прадстаўляла фiрма “Карона” –
Ш.Савiцкi & K°» , вул. Крупаўская, 22 (сёння: 8-га Сакавiка). Пазней на
шыльдзе фiрмы з`вiлася прозвiшча У.Сакалоўскi & K° . Кампаньёнамi
былi: М. Пупко, З.Камянецкi i С.Каток (дырэктар). “Карона” вырабляла
фарбы (водныя, артыстычныя i масляныя), чарнiла, тушы, лакi длябутэлек
i лiстоў, пластылiн i клей, забяспечвала iмi рынак краю i канкурыравала
з вырабамi iмянiтых фiрмаў. У 1936 г. працавала 50 чалавек, у тым лiку
30 рабочых.
Прадукцыя машын i сельскагаспадарчых прылад у Лiдзе мела
многагадовую традыцыю. Найстарэйшае i найвялiкшае прадпрыемства
на паўночна-усходнiх землях, заснавана тут у 1900 г. У мiжваенныя часы
знаходзiлася пры вул. Сувальскай. 170. Гэта была фабрыка с/г машын i
жалезнага лiццяБратоў Шапiра. Выраблялi манэжы, штыфтовыя i цэповыя
сэпаратары для малака, конныя i ручныя сячкарнi, станкi мэханiчныя,
лiццё, запчасткi для машын уласных i чужых.
У 1926 г была адчыненна другая фабрыка с/г машын i прылад
сельскагаспадарчых пад назвай “Бэнланд”. Яе заснавальнiкамi былi: З.
Штэйнбэрг, А. Ароньчык i Лянд. Знаходзiлася пры вул. Сувальскай, 142.
Прадукавала вырабы падобныя да выпускаемых фiрмай Братоў Шапiра:
манэжы, штыфтовыя i цэповыя сэпаратары для малака, конныя i ручныя
сячкарнi, веялкi, плугi.
Варт асць прадукцыi абодвух фабрык складала каля 360 000 злотых
(1934 г.). У 1937 г. у Польшчы працавалi 104 фабрыкi машын i прылад
с/г.
Хутка развiвалася заснаваная ў 1926 г “Дротiнд уст рыя”.
Знаходзiлася каля “Ардалю” (Фабрычная, 6). Належала таварыству, што
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утварылi: Гiрш Чарток, Гдалія Чарток, Сымон Савiцкi i Мордух Езiмiцкi.
Ст атутны капiт ал складаў 280 000 зл. (1936 г.). Фабрыка мела свой
рухавiк высокай напругi 150 к.с., давала работу 90 працаўнiкам, 4 асобам
тэхнiчнага персаналу i 3 кiраўнiкам. Выпрацоўвала светлы жалезны дрот
(каля 36 т), жалезныя цвiкi ( каля 280 т), жалезныя нарожнiкi, будаўляныя
ўмацаваннi (скобы), набойкi для абутку. “Дротiндуст рыя” згарэла
восенню 1936 г. Убытак ад пажара 200 000 зл., працаўнiкi страцiлi работу.
Адбудаваная “ Дротiндустрыя” мела будынак 6 350 куб. м.
Выпрацоўвала прадукцыю i лiчылася акцыянерным таварыствам. У 1937
годзе ў Польшчы дзейнiчала 58 фабрык цвiкоў i дроту.
Пра фабрыку спружын “Звой” i яшчэ адну вытворчасць газаваных
напояў дакладнай iнфармацыi няма .
У 1928 годзе былi адчынены 2 вытворчасцi кафлi, а ў 1936 г. была
пабудавана i трэцяя. Кафлярню «Танур» ( па-яўрэйску – печ ) заснавалi
Ёсель Руды i Бэрко Рыбацкi. Яна знаходзiлася на вул. Вызвалення, 66
(сёння: Калiнiна), займала плошчу 0,4 га. Працавала цэлы год,
забяспечвала працай 10 спэцыялiстаў i каля 20 рабочых. Мела 2 печы
выпальвання. Дзённы выпуск кафлi складаў 400 штук. На мясцовы рынак
выраблялася кафля, так званая “квадратная”. Для пакупнiкоў з Памор’я
i Велькапольшчы, выраблялi пляскiя, вялiкiя кафлi, “берлiнскiя”. Абарот
фiрмы “Танур” у 1936 г. складаў каля 48 000 зл.
Кафлярня “Рааф” ( па-яўрэйску - кафля) была размешчана на вул.
Легiёнавай . Яе заснавальнiкамi былi: Хаiм Куле, Iсак Цэпелевiч i Абэ
Куле. Бяз поспеху яны кiравалi прадпрыемствам да 1931 г. Непрацуючую
кафлярню перанялi ў 1932 г. Ашэ р Чапялiнскi i Рубiновiч. Новыя
гаспадары аднавілі вытворчасць i падобна, што кафлярня “Рааф”, як i
“Танур”, выйшла на рынак паморскi i велькапольскi.
Гаспадаром трэцяй кафлярнi з назовам “Нэшэр” быў Сымон Пупко
з сынамi, якi папярэдне быў сябрам т аварыства кафлярнi “Танур”.
“Нэшэр” адрознiвалася тым, што кафлi ў ёй выраблялiся мэханiчным
спосабам, а не ручным, як гэта рабiлася на кафлярнях “Танур” i “Рааф”.
“Нэшэр” знаходзiлася на вул. Сувальскай.
У дваццатых гадах працавалi дзве вытворчасцi цэглы (29
працаўнiкоў у 1927 г.) i цэментоўня, якiя пазней збанкрутавалi.
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Сярод дзвух фабрык войлаку, адна вядомая як «Перапацоўка
воўны братоў Г. Я. Жыжэмскiх i Я.Левiна». Пазней яна стала называцца
фабрыкай. Звестак пра другую фабрыку няма.
Лiдскiя алеярнi (вытворчасцi алею), лiчылiся сярод 22-х працуючых
у 1934 г. у наваградзкiм ваяводстве, вялiкiмi. Праўдападобна, насенне
богатае алеем, прывозiлi з-за мяжы. Акцыянернае таварыства “Шэмен”
належала Я. Шэпетыньскаму i сябрам. У дваццатых гадах знаходзiлася
на вул. Сувальскай, пазней на вул. Домб-Бэрнацкага (сёння: Шубiна).
Аб другой алеярнi (цi рафiнэрыi) дадзеных няма.
Перапрацоўкай дрэва займалiся 6 тартакоў . Найстарэйшы лiдскi
паравы тарт ак Бэ рка Мельнiка быў заснаваны ў 1892 г. на вул.
Пастаўскай, 39 ( сёння: Фрунзе).
Тартак Кронiка на вул. Тартакi (сёння: Труханава) быў пабудаваны
ў 1920 г. Яго афiцiйная назва ў 1936 г. гучала т ак: «Прамысловае
прадпрыемства “Тарлас” –Э. Гурвiч & K°» . Супольнiкамi па бiзнэсу
Эліяша Гурвiча (дырэктара) былi: Лейба Кронiк, Iсаак Гурвiч i Ной
Гiмельштэйн. Фiрма займалася эксплуатацыяй лясоў. Мела локамабiль
215 к.с., дзве пiларамы i две стругаркi. На вул. Фалькоўскага.33 (сёння:
Перамог i) працаваў пар авы т артак Я. Полячэ ка i т авар ышаў,
зарэгiстраваны ў Лiдзе ў 1929 г.
Фiрма «С.Элкiн & K°» пачала iснаванне ў 1935 г. на вул.
Шэптыньскага, 72 (сёння: Астроўскага). Належала М. Кiвеловiчу i М.
Рафаловiчу. Тартак даваў працу 30 работнiкам i 4-м кiраўнiкам. Вартасць
прадукцыi складала 123 400 зл. (1936 г.).
Апрача вышейназваных, працавалi тартакi пры абодвух броварах.
“Ардаль” таксама меў уласны тартак.
Лiда мела 8 млыноў. Троцкi i Палячэк былi гаспадарамi млына
“Аўтамат” на вул. Пастаўскай. У 1927 г. на млынепрацавала 49 чалавек.
На гэтай жа вулiцы знаходзiўся паравы млын Б.Мельнiка.
Таварыства “Хiцiм” мела гандлёвы млын на вул. Сувальскай, 140.
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На вул. Сувальскай знаходзiўся паравы млын Зельдовiча.
На Пясках, ад 20-х гадоў працаваў млын з электрычным рухавiком
Карпейчыка, Паўлоўскага i Робчыка i другi такi самы млын Сапожнiкава,
Шэваховiча i Лейбовiча. Яшчэ адзiн млын на Пясках быў уласнасцю Б.
Шэваховiча.
Тры мясцовыя фiрмы выраблялi цукеркi. Гэта фабрыка цукеркаў i
шакалада “Рэкорд” (заснавана ў 1908 г.), Акцыянернае т аварыства
(Рынак 22), вытворчасць Казiмера Iнгiлевiча (заснавана ў 1934 г.), i яшчэ
адна фабрыка, на вул. Сувальскай, 74.
Сярод 8-мi пякарань, найбольш знанымi былi: “Адзiнства”
(таварыства), “Прагрэс” i пякарня Я. Цукернiка i Шмуйловiча. Дзеючая
ад 1931г. пякарня Д. Гiршэвiча, па прапанове мясцовых улад была
зачынена, як немэханiзаваная.
Палiграфiчныя паслугi выконвалi 4 друкарнi. У мiжваенныя часы
на вул. Сувальскай працавалi: друкарнi Я. Карпiнскага i Сымона
Зельдовiча. На вул. Фалькоўскага - вугал са Школьнай (сёння: Перамогi/
Кiрава) знаходзiлася друкарня Лявона Трэбiнскага. На вул. 3-га мая
працавала друкарня “Магата”.

Дататак №2
Спiс Лiдскага бiзнэсу па вулiцам: Сувальская, Крывая, 3-га Мая,
Замкавая, Зарэчча, Фалькоўскага, р-н Ферма, р-н Пяскi,

1929 г. вул. Сувальская (Вiленская, Савецкая)
Рэстаран “Брыстоль”, уладальнiкi: Вiнаградаў, Сувальская 15
Крама цукерак i кафэ «Амэрыка» , Будын Б.,
Кiно «Эдiсон», уладальнiкi: Алкянiцкi М. , Мяснiк A., Левiн Ю.
Кiно «Нiрвана», Длускi.
Крама ( Okregowy Zwiazek Kolek Rolniczych)
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Гандлёва-прамысловы банк (Handlu i Przemyslu), фiлiял.
«Вiленскi прыватны банк гандлю», Сувальская, 66.
Банк купецка-cупольны (Kupiecki Spoldzelny), Сувальская, 51.
Народны cупольны банк (Ludowy Bank Spoldzielczy) Сувальская, 13.
«Яўрэйскi супольны народны банк»
Гатэль «Grand Hotel»
Фабрыка с/г машын, Шапiра i браты. Сувальская, 132.
Бровар Папiрмайстра Я., Сувальская, 56.
Бровар, ПупкоМ.
Гатэль, Гродзенчык А.
Гатэль, Ландо Б.
Кнiгарня вайсковая , Ругачэўскi В.
Аптэка, Левiнсон i Жэлiковiч .
Продаж спiртовых напояў, Гiршовiч.
Продаж спiртовыхнапояў , КалмановiчМ.
Продаж спiртовых напояў , Манская Ф.
Продаж спiртовыхнапояў , Марцевiч Ю.
Продаж спiртовых напояў , Пялак М.
Продаж спiртовых напояў , ВiнаградаўС.
Продаж спiртовых напояў , Залеская Е.
Продаж спiртовых напояў , Рачынская .
Абмен валюты, Рачынская М.
Вытворчасць спiртовых напояў, Левiнсон Н.
Вытворчасць спiртовых напояў, Вiнаградаў.
Гандаль гарбатай, кафэ, Рэцкi Я.
Гандаль гарбатай, кафэ, Ражэнштэйн Б.
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Гандаль гарбатай, кафэ, Самега К.
Выраб цэменту , Ражэнштэйн .
Здабыча камяню, кар’ер, Разенштэйн .
Сельскагаспадарчае аб’сталяванне (Lidski Syndykat Roln) Чатвэртынскi I.
Сувальская, 40.
Каапэратыўсельскагаспадарча-гандлёвы «Асада».
Крама «Рольнiк» сельскагаспадарча-гандлёвага кааператыва, Сувальская, 26.
Кааператыўспажывецкi «Праца», вугал Сувальскай, 3-га Мая i Замкавай.
Рэстаран , уладальнiк «Kolo Polek» .
Крама швэйных машын «Прагрэс», Голдвассэр, Сувальская, 6
Оптык (акуляры), Арлоўскi Р.
Ветэрынар Бергер I.
Ветэрынар Рэннэрт Р.
Дантыст Бор-Хвiлiцкая С.
Дантыст Драбкiн М.
Дантыст Пупко Р.
Дантыст Радунская Р.
Дантыст Стукатар Макс.
Аптэкар Стукатар Бэла.
Дантыст-тэхнiк Iлутовiч.
Урач Казубоўскi А.
Урач Рэннэрт Э.
Урач Галэмбiеўскi.
Урач Кантар.
Урач Жарчын Р.
Цырульнiк-хiрург/фельдчарПупко Ш.
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Цырульнiк-хiрург/фельдчарЖыленас Влад.
Ваконнае шкло, Iлутовiч Ш.
Выраб абутку, Яселовiч М.
Выраб абутку, Шварцбум Н. i Гардон А.
Рамонт абутку, Пупко Б.
Рамонт абутку, Пупко М.
Рамонт абутку, Троцкi Б.
Рамонт абутку, Закс А.
Рамонт абутку, Жыземскi М.
Гандль харчаваннем, Гродзенчык А.
Гандль харчаваннем, Кацэнеленбоген Я.
Гандль харчаваннем, Цыгелiнскi I.
Гандль харчаваннем, Берковiч П.
Гандль харчаваннем, Бэрэль Г.
Гандль харчаваннем, Цыгельнiцкая С.
Гандль харчаваннем, Пупко М.
Гандль харчаваннем, Рейсэр Мойша.
Гандль харчаваннем, Вiнянскi С.
Гандль садавiнай , Януфi В.
Гандль садавiнай , Заблудаўскi Г.
Пiва, Iвiнецкi М.
Мiнеральная вада, Катлярскi i Големроль Л.
Скарняк Чорны.
Гатовае адзенне, Пупко Ч.
Гатовае адзенне, Савiцкi Т. i Левiн I.
Пашыў адзення, Баярскi i Школьнiк.
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Пашыў адзення, Гелфер I.
Пашыў адзення, Ламборт Г.
Пашыў адзення ,Леў А.
Пашыў адзення, Маеўскi I.
Ювелiр Баярсла Ю.
Ювелiр i рамонт гадзiннiкаў, Кашынскi М.
Гандль кухонным абсталяваннем, Каменская Е.
Мэханiк Баркоўскi М.
Мэханiк Масланка Е.
Тэхнiк Палячек М .
Электраманцёр Палячек М.
Гандль жывёлай, Качаноўскi .
Гандль жывёлай, Наркунскi А.
Бакалейшчык Цвайфус Л.
Бакалейшчык Дабкоўская С.
Бакалейшчык Голдштэйн Н.
Бакалейшчык Глушанiн П.
Бакалея, Слуцкi i Далiнка .
Бакалейшчык Санiмскi Б.
Бакалейшчык Вiнянскi С.
Гандль каланiяльным таварам, Берковiч С.
Мука, Горфунг i Краснасельскi.
Млынар, Левiн I.
Млынар, Пупко М.
Млынар, Зельдовiч .
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Продаж спiртовых напояў, Берель Ш.
Воск, Дзеравянскi З.
Крама нафтавырабаў « Шэмен» , Шэпетынскi Ю.
Крама «Зiнгер» , фiлiял кампанii «Зiнгер».
Майстар па гадзiннiкам, АрановiчА.
Майстарпа гадзiннiкам, Баярскi Ю.
Майстарпа гадзiннiкам, Баярскi Ф.
Майстарпа гадзiннiкам, Калмановiч Л.
Майстар па гадзiннiкам, ПупкоГ.
Фотастудыя, Барызанскi.
Фотастудыя, Глаўберман А.
Фотастудыя, Левiн.
Фотастудыя, Муллер.
Будаўнiцтва, Пупко Ш.
Ляснiчы Гурвiч Е.
Ляснiчы Каплiнскi I.
Друкарня, Каплiнскi Я.
Тыпаграфiя, Зельдовiч .
Вырабшыльдаў, Сэгал I.
Вырабсiтаў, Блахо.
ПекарБудзiн Б.
Пекар Гершовiч Д.
Пекар Цукернiк Ю.
ПекарСалiневiч М.
Гандль тканiнамi, Iвенскi Я.
Гандль тканiнамi, Ковенскi Б.
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Гандль тканiнамi, Кравец М.
Гандль тканiнамi, Маўчацкая.
Гандль тканiнамi, Радзiвонскi Б.
Гандль тканiнамi, ШубiчР. i Каменская Д.
Гандль тканiнамi, Вiнэр А.
Гандль тканiнамi, Зуброўскi С.
ШавецЦыгелiнскi Ю.
Шавец Фурман Х.
Шавец ЯхецЕ.
Шавец Левiн.
Шавец Музыканская Р.
ШавецРуднiцкi Б.
Ганчар Рабiновiч Я.
Каваль Язерскi.
Каваль Новапруцкi М.
Мяснiк, свiнiна, Паплаўскi Ч.
Мяснiк, свiнiна, РадзевiчА.
Мяснiк, свiнiна, Версоцкi А.
Малочнiк Рыбак I.
Абсталяванне, Цыдзеровiч А.
Абсталяванне, Грабоўскi З.
Абсталяванне, ЛаўдоМ.
Абсталяванне, Нахiмаўскi C.
Выраб жаночых шляпак, Баярская Г.
Выраб жаночыхшляпак, Юрканская Е.
Выраб жаночыхшляпак, Каган Р.
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Пераплетчык кнiг Кабецкi.
Гандль кнiгамi , Мацецкi .
Гандль кнiгамi , Пугачэўскi В.
Гандль кнiгамi , Шкопвна Я.
Пэтыцыi i пераклады, Дзеркач Ю.
Пэтыцыi i пераклады, ГоламбМ.
Пэтыцыi i пераклады, РыпперА.
Пэтыцыi i пераклады, Славiн С.
Судовы выканаўца Грудзь В.
Натарыус Пекарскi Генрык.
Натарыус Заячкоўскi Ян.
Страхавы агент Рiппер А.
Iнспэктар Рашкоўскi М.
Мармур, Дубiнскi С.
Разьбар па камяню Разэнштэйн.
Коркi , Гавенскi А.
Рамонт дахаў, Гершовiч О.
Грузаперавозкi, Падземскi Г.
Выраб мыла, Пупко Я.
Электрастанцыя, ЦыдзеровiчА. i Сандлер С.
Шкляны i парцалянавы посуд, Флакс А.
Шкляны i парцалянавы посуд, Каменская Ф.

вул. Сувальская-Рынак
Выраб цукерак, Рабiновiч Р. Рынак.
Рэстаран, Корвiн - Пятроўскi . Рынак.
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Рэстаран, Вiсекевiчава М. Рынак.
Булачная, Падворскi i Дакоўскi. Рынак.
Каапэратыў сельскагаспадарча-гандлёвы «Рольнiк». Рынак.
Продаж спiртовых напояў , Русецкая Р.. Рынак.
Продаж спiртовых напояў , Сэйхен. Рынак.
Бакалея, Кавальская Р. Рынак.
Бакалея, Маўшовiч Я. Рынак.
Бакалея, Тэненбаўм Л. Рынак.
Гандль харчаваннем, Абрамовiч Б. Рынак.
Гандль харчаваннем, Абрамовiч Л. Рынак.
Гандль харчаваннем, Абрамовiч М. Рынак.
Гандль харчаваннем, Дагуцкая С. Рынак.
Гандль харчаваннем, Катлярскi Б. Рынак.
Гандль харчаваннем, Палячэк З.
Гандль харчаваннем, Пупко К.
Гандль харчаваннем, Iлутовiч Ш. Рынак.
Гандль харчаваннем, Файншрайбер Ф. Рынак.
Гандль харчаваннем, Горфуг Д. Рынак.
Гандль харчаваннем, Разенштэйн М.
Гандль харчаваннем, Калмановiч Е. , Канопка Я., Радзiвонскi М. Рынак.
Гандль харчаваннем, Дэгушынская С. Рынак.
Гандль харчаваннем, Саперштэйн С. Рынак.
Гандль харчаваннем, Сападнiцкi I. Рынак.
Гандль харчаваннем, Сэраброўскi Ч. Рынак.
Гандль харчаваннем, Стралецкi С. Рынак.
Дрожджы, Iлутовiч. Рынак.
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Малочнiк, Iлутовiч Д. Рынак.
Малочнiк, Канопка Шл. Рынак.
Малочнiк, Пятэк Л. Рынак.
Мяснiк, Кашчацкi I. Рынак.
Мяснiк, Шмiлгiн Я. Рынак.
Мяснiк Тубелевiч Д. Рынак.
Мяснiк Тубелевiч Я. Рынак.
Мука, КалекоМ. Рынак .
Мука, Шварцбум Н. i Гардон А. Рынак.
Гатовае адзенне, Iлутовiч З. Рынак.
Гатовае адзенне, Маровiч К. Рынак.
Пашыў гатовага адзення, Маровiч К. Рынак
Пашыў гатовага адзення, Шэлубскi A. Рынак.
Рамонт абутку, Iлутовiч Я. Рынак.
Рамонт абутку, Каплан Ш. Рынак.
Рамонт абутку, Пупко А. Рынак.
Гандль жалезнымi вырабамi, Басicт P. Рынак.
Гандль жалезнымi вырабамi, Iз раелевiч З. Рынак.
Гандль жалезнымi вырабамi, Ландо Т. Рынак.
Гандль жалезнымi вырабамi, Цыдзеровiч Х. Рынак.
Гандль жалезнымi вырабамi, Голдман I. Рынак.
Гандль жалезнымi вырабамi, Гербедзёўская i Фрыдман М.
Рынак
Гандль жалезнымi вырабамi, Сноўскi Е. Рынак.
Гандль жалезнымi вырабамi, Шмiдт Л. Рынак.
Гандль шкляным i парцалянавым посудам, Бергер A.
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Рынак.
Гандль тканiнамi, Карабельнiк Х. Рынак.
Гандль тканiнамi, Корен О. Рынак.
Гандль тканiнамi, Карпелоўскi М. Рынак.
Гандль тканiнамi, Берковiч. Рынак.
Гандль тканiнамi, Ялiн Б. Рынак.
Гандль тканiнамi, Кановiч Я. Рынак.
Гандль тканiнамi, Руфiмчык Х. Рынак.
Гандль тканiнамi, Гардон Е. i Ланда I. Рынак.
Гандль тканiнамi, Леван Б. Рынак.
Гандль тканiнамi, Слуцкi Д. Рынак
Гандль скуранымi вырабамi, Берловiч M. Рынак.
Гандль скуранымi вырабамi, Цыгелiнскi I. Рынак.
Гандль скуранымi вырабамi, Лейбовiч Г. Рынак.
Гандль скуранымi вырабамi, Леў Е. Рынак.
Гандль скуранымi вырабамi, Левiтовiч Г. Рынак.
Гандль скуранымi вырабамi, Лiрнiк А. Рынак.
Гандль скуранымi вырабамi, Любчанскi A. Рынак.
Гандль скуранымi вырабамi, Мaўшовiч А. Рынак.
Гандль скуранымi вырабамi, Новапруцкi Н. Рынак.
Гандль скуранымi вырабамi, Сiкурс Л. Рынак.
Гандль воўнай i бавоўнай, Пупко I. Рынак.
Вапна, Пупко Ш. Рынак.
Бялiзна, Iвенская. Рынак.
Бялiзна, КалмановiчА.Рынак
Бялiзна, Кушэлевiч Л. Рынак.
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Гандль кухонным абсталяваннем, Баярскi Г. Рынак.
Выраб абутку, Бурштын Ю. Рынак.
Дрожджы, Цыгелнiцкая. Рынак.
Гандль фарбамi, Мяснiк Ю. Рынак.
Выраб драўлянага абутку i гумовых галёшаў, Цыгелiнскi I. Рынак.
Выраб драўлянага абутку i гумовых галёшаў, Берловiч M. Рынак.
Выраб драўлянага абутку i гумовых галёшаў, Лейбовiч Ш. Рынак.
Выраб драўлянага абутку i гумовых галёшаў, Спакойны М. Рынак.

вул. Крывая
Абсталяванне, Шуфф А.
Вытворчасць цэменту, Муллер А.
Кафэ, Масткова Д.
Грузаперавозкi, Горфунг Г. i Падз емскi Л.
Крама рыбная «Дгам»
Кафэ , Яблонскi Л.
Фiрма канструкцыйных матэрыалаў «Мэтал», Чарток Б. i Штэйнберг .
Продаж спiртовыхнапояў, Хутовiч Х.
Аптэка «Apteka Sejmikowa»
Дантыст ХутовiчБ.
Дантыст ХутовiчР.
Кафэ Барашынскай З.
Выраб цукерак, Гойда Х.
Майстарпа гадзiннiкам Бердаўскi Г.
Вырабкатлоў, Катлярскi М.

Гандль каланiяльным таварам, БерковiчБ.
Пашыў абутку, Левiн .Л.
Пашыў абутку, Рубiновiч Т.
Пашыў абутку, Рудзка.
Табак, Янушайцiс В.
Табак, Рахманскi В. i Янушайцiс А.
Фарбы, Каган I.
Зерне, Саламянскi Г.
Вырабдраўлянага абутку i гумовых галёшаў Далiнскi Н.
Гандль скуранымi вырабамi, Ажэхоўскi Н.
Жалезныя вырабы, Брэшкiн М. i Небульскi М.
Жалезныя вырабы, Каплiнская Р.
Жалезныя вырабы, Слабодзкi Я.
Шавец Баярскi В.
Шавец Тэпер Л
Гандль тканiнамi , Кушалевiч Б.
Гандль тканiнамi , Слонiмчык Ч.
Гандль тканiнамi , Шналер Б.
Мука, Ландо А., Барковiч М., Каменскi .
Мука, Жагер Н.
Бакалейшчыкi Калмановiч Я. i Рубiн Х.
Бакалея, Кравец М.
Гандль харчаваннем, Гойда .
Гандль харчаваннем, Абрамовiч Л.
Гандль харчаваннем, БродачМ.
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Гандль харчаваннем, БорХ.
Гандль харчаваннем , Байкальскi Ю.
Гандль харчаваннем, Будз iн I.
Гандль харчаваннем, Дубчанскi Ю.
Гандль харчаваннем, Набульскi Х.
Гандль харчаваннем, Сапожнiкаў М.
Гандль харчаваннем, Шрлiкоўскi М.
Гандль харчаваннем, Троцкая П.
Каваль Гершовiч I.
Выраб ваннаў, Будзiн.
Мяснiк Радзевiч А.
ПекарПупко.

вул. 3-га Мая (Каменская, Ленiнская)
Гатэль «Варшава», уладальнiк Быхвiт I.
Гатэль “Пецярбурскi”.
Гатэль “Cувальскi”.
Кааператыў (Polski Zwiazek Spoldz. Stow. Spz.) 3-га Мая i Рынак.
Урач Ласота.
Урач ВiсгiрдСт.
Дантыст Рабiновiч Ф.
Акушэрка Стоцкая .
Грузаперавозкi, Пупко Ч.
Школа рэзкi шкла, Шымановiч М.
Змазачныя матэрыялы, Жылберман
Каваль Палячэк Я.
Продаж спiртовых напояў, Бялецкая.
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Гандль кнiгамi, Дворех Б.
Майстар па гадзiннiкам, Калмановiч З.
Музычныя iнструменты , Голдвассэр.
Швейныя машынкi, Голдвассер i Ражанскi Н.
Будаўнiцтва, Рубiновiч П.
Пiва, Таўб I.
Рэстаран, Галавач Р.
Рэстаран, Руднiцкая А.
Рэстаран, Савiцкая С.
Трактыр, Ласоўская Б.
Шавец Рафал Я.
Шавец Сямак Я.
Шавец Вайран Я.
Мыццё бялiзны, ШнейголдР.
Бакалея, Подварысцы i Дубчанскi .
Бакалея, Шмуловiч Я
Мука, Пупко Г. i М.
Млынар Штэкалашчык Ч.
Бялiзна, Голдберг Ю.
Рамонт абутку, Шустэр Б.
Цырульнiк Антановiч.
Цырульня, Пупко Я. i Школьнiк Я.
Цырульнiк Собаль Ч.
Гандль харчаваннем, Бершковiч Р.
Гандль харчаваннем, Iвянецкi.
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Гандль харчаваннем, Бялецкая.
Гандль харчаваннем, Марцiняк С.
Гандль харчаваннем, Маўшовiч М.
Гандль харчаваннем, Муцка Я.
Гандль харчаваннем, Палячэк Г.
Гандль харчаваннем, Палячек Б.
Гандль харчаваннем, Далiнка Ю.
Гандль харчаваннем, Дубчанскi Б.
Гандль харчаваннем, Брэм Х.
Гандль харчаваннем, Хруль А.
Гандль харчаваннем, Руднер А.
Гандль харчаваннем, Рыбацкая Р.
Гандль харчаваннем, Святой Д.
Гандль харчаваннем, Шахмовiч Е.
Мяснiк, свiнiна, Рудзецкi А.
Пекар Браўн А.
ПекарРыбацкi Ч.
Садавод Рыбацкi .
Выраб сёдлаў Цымурынскi Ш.
Выраб сiтаў, Кукелга Р.
Вапна. Рубiновiч П.

вул. Замкавая (Энгельса)
Дантыст Вiсмант М.
Электраманцёр Мархiнкевiч .
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Продаж спiртовых напояў, Баярская Ф.
Продаж спiртовых напояў, Тыркiн С.
Гандль харчаваннем, Баярскi М.
Гандль харчаваннем, Кац Е.
Гандль харчаваннем, Рубiновiч Ц.
Гандль харчаваннем, Рубiновiч М.
Гандль харчаваннем, Сабалеўскi В.
Каваль Чарняўскi К.
Выраб колаў Пiтлук Х.
Мяснiк Мiклашэўскi М.
Шавец Мiкулiцкi Ф.
Слесар Пупко Б.
Пекар Шапiра Л.
ПекарШмуйловiч Е.
Аптовы гандль гарбатай, крама гарбаты, кафэ .
Рамонт абутку, Вайнштэйн Я. i Рабiновiч Ш.

раён Пяскi (Камунiстычная)
Вытворчасць мыла, Ландо А.
Гандль харчаваннем, Абрамовiч Ю.
Каваль Мацулевiч.
Ганучнiкi Нахiмовiч i Бiгнэс Г.
Продаж спiртовах напояў, Новапруцкi Л.

раён Вызвалення (Зарэчча, Калiнiна)
Гандль харчаваннем, Кантаровiч Г.
Продаж гарбаты, кафэ, Вайн Б. B
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Кафэ , Вайнштэйн С.

раён Ферма
( р-н вулiц Труханава - Астроўскага - Радзюка)
Гандль харчаваннем, БаньямiновiчМ.

вул Фалькоўскага (Перамогi)
Тартак, Палячек Я.

Іншыя ўрачы ў горадзе:
Урач Сапоцкая Рамуальда , вул Шэптыцкага
Урач Мейероўна М. , вул. Сядлецкая
Урач Каплан Шлёма , вул . Палiцыйная
Урач Бучынскi М.
Урач Агушэвiч Р.
Дантыст Гарноўскi , вул. Турэцкая
Дантыст Крайновiч М., вул Мiцкевiча.
Дантыст Падворская Е.
Ветэрынар Пучкоўскi Ян, вул . Пiлсудскага.

Гатэлi :
Гатэль “Дагмара”, вул. Міцкевiча, 39.
Гатэль “Iталiя”, вул. Мацкевiча.
Гатэль “Польскi”, вул. Дварцовая.
Гатэль “Венэцыя”, вул. Мацкевiча.
«Гранд - Гатэль» , Сувальская, 9.
«Еўропа» , 3-га Мая, 5.
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«Камэрцыйны» , Сувальская.
«Варшава» , з-га Мая , 7

Рэстараны:
На чыгуначным вакзале
«КолоПолек» , Сувальская, 13.
«Брыстоль» , Сувальская , 15.
Цукерня «Амэрыканка» , Сувальская, 13.
Цукерня «Кракаўская» , Сувальская, 15.

Улады і гарадскія службы:
Стараства павета , Сувальская, 11.
Пошта - тэлеграф , Сувальская, 90.
Каміссарыят паліцыі, Замкавая.
Магістрат, Сувальская, 1.

Аўтобусныя маршруты, з плошчы Вызвалення
( каля Фарнага касцёла):
1. Ліда - Іўе
2. Ліда - Трабы
3. Ліда - Гродна
4. Ліда - Навагрудак ( праз Бярозаўку )
5. Ліда - Вільня ( праз Эйшышкі, Радунь )
6. Ліда - Васілішкі
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SP1BX

Ян Шчэпанiк, Сувальская, 118.

SP1GM

Баляслаў Песнякевiч, Замкавая, 3.

SP1IS

Зыгмунт Манке, Гiмназiя iм. Хадкевiча.

SP1IW

Антонi Ян Стругальскi, Варшаўская, 2.

SP1JO

Антанi Стругальскi, Варшаўская, 2.

SP1JP

Караль Вiшчак, Фалькоўскага, 10.

SP1JT

Фларыян Ванскi, Замкавая, 2.

SP1KZ

Вацлаў Лапiнскi, Райская, 57.

Лiтаратура:
1. Ksiega Adresowa Handlowa , Warszawa - Bydgoszcz .1929.
2. Lech Ciehanowicz. Przemysl lidzki w dwuidzuestoleciu
miedzywojennym.// Ziemia Lidzka. № 41, 2000.
3 Lech Ciehanowicz Przemysl gumowy «Ardal» S.A. // Ziemia Lidzka. №
36, 1999.

Карта горада, канец 18 ст.
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A-вулiца Вiленская; B-касцёл рымскi; С-манастыр пiярау; D-рынак; E-вулiца Дваравая; F-вулiца Замкавая; Gцарква прыходская; H-з амак;I-касцёл i манастыр кармелiтау; K-вулiца Крывая; L-школа жыдоуская; M-вулiца
Камiёнская; N-прадместе Зарэчча; O-унiяцкая царква ; P-дворстарасты Лiдскага; Q-млын; R-сяленне Зарэчнае; Sкорчмы; T-фальварак Кураушчызна; U-вёсачка,якая належыць да прыхадской царквы; V-ратуша; X-дом лiдскага
маршалка; Y-вулiца, на якой земская канцылярыя.
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Lida city on the old pictures, postcards, photos.

The city of Lida has rich historical and traditional past. Promotion
of historical and cultural traditions of Lida is the “Pawet” aims as well as
preservation of ancient cites and monuments of historical significance
for the next generations.
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