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 Справа жыцця

«КОЖНАЯ ЗНАХОДКА —
НАГОДА ДЛЯ РАДАСЦІ»
— У вашай кнізе «Ліда
ўчора і сёння: гісторыя горада ў выявах» змяшчаецца
шмат старых чорна-белых
фотаздымкаў. Як адшукалі
такую колькасць архіўнага
матэрыялу?
— Я маю вялікую зацікаўле насць да паш то вак старо га го ра да. У 2001 го дзе
была выдадзена брашура з
не ка то ры мі з іх — ужо тады я меў пэўную калекцыю
гэ тых паш то вак. Ка лек цыя
то разыходзілася, то збірала ся зноў, ад нак у электрон ным вы гля дзе за хоў вала ся заў сё ды. Ства ра ю чы
кнігу пра Ліду, мы палічылі,
што будзе ці ка ва не толь кі
штосьці напісаць, але і даць
шмат ілюстрацый. Надрукаваць побач старыя выявы і
сучасныя фотаздымкі было
немагчыма, бо горад вельмі
змя ніўся: ён амаль цал кам
згарэў на пачатку вайны 22
чэрвеня 1941 года. Ад колішняга цэнтра старога горада
захавалася толькі сцяна яўрэйскай школы і два касцёлы
(адзін з іх цяпер дзейнічае як
царква) — тым цікавей гэта
ўсё вывучаць.
— Кім працуеце? І ці хапае вольнага часу на актыўную краязнаўчую працу, на

Г

ІСТОРЫЯ Лідчыны добра даследавана: ужо шмат
што напісана і выдадзена па ёй. Сёння многае з
гэтага акумулюецца на інтэрнэт-рэсурсе pawet.net.
Яго стваральнік, рэдактар і пастаянны аўтар — мясцовы
краязнавец Леанід Лаўрэш. Але ён не толькі размяшчае
свае публікацыі ў інтэрнэце, але і рэгулярна атрымлівае ў выдавецтвах уласныя папяровыя кніжкі. Для яго
даследаванне Ліды — справа жыцця, любімы занятак.
Карэспандэнт «Звязды» сустрэлася з Леанідам Лаўрэшам, калі на вуліцы ішоў надакучлівы дождж. Таму мы
не сталі блукаць па старажытных вуліцах, а проста пагутарылі пра надзённае, размясціўшыся так, каб здаля
быў відаць Лідскі замак...
ста лае вы дан не ўлас ных
кніг?
— Я ін жы нер, воль на га
часу сапраўды нестае. Аднак
кнігі пісаліся не тое што адна
за адной, па чарзе, — усё гэта
было створана значна раней,
чым выдавалася. Былі нарыхтоўкі.
— Як сям'я ставіцца да
ва ша га за хап лен ня краязнаўствам?
— Сын ужо дарослы, жыве
ў Варшаве, працуе праграмістам і зарабляе нашмат больш,
чым тата. Жонка ў мяне чалавек разумны (усміхаецца), ёй
самой усё гэта цікава. Вядома,
каб не яна, у мяне нічога б не
атрымалася. У маёй чацвёртай кнізе з нарысамі гісторыі
астраноміі, выдадзенай «Лімарыусам", змешчана прысвячэнне жонцы. Каб жонка мяне
не падтрымала, не ўзяла на сябе частку працы па хаце, мне

было б значна цяжэй. Таму з
ёй мне пашанцавала.
— Вы займаліся даследаваннямі роду сваёй жонкі. А ўласны радавод таксама вывучалі?
— Мае продкі былі вясковымі людзьмі, а сялянскі род
даследаваць вельмі цяжка.
Шляхта тас таменты пэўныя
пісала, у войнах удзельнічала, на замежныя суды ездзіла — адшукаць іх сляды лягчэй. Таму грунтоўную публікацыю планую падрыхтаваць
пра радавод жонкі (прозвішча
Хруль герба Праўдзіц).
— Рас ка жы це, якія самыя цікавыя знаходкі ўдалося зрабіць за часы краязнаўчых пошукаў?
— Калі ты ў тэме і знаходзіш нават невялікую дробязь — пэўны цікавы радок,
адзін фотаздымак, то можаш
цэлы тыдзень хадзіць у за-

Напрыканцы верасня на беразе Нёмана можна было сапраўды трапіць у Сярэднявечча. У Бярозаўцы
Лідскага раёна стартаваў фестываль «З варагаў у
грэкі». Пры музеі «Панёманскае гарадзішча» быў
пабудаваны баявы карабель эпохі вікінгаў, што
стала дастаткова незвычайнай падзеяй не толькі
для мясцовых жыхароў, але і для шматлікіх гасцей з іншых гарадоў. Фестываль пачаўся якраз са
спуску ладдзі на ваду.
дачная экспедыцыя з прыпынкамі варажскага флоту
ў прыбярэжных населеных
пунктах, так званых «вялікіх стаянках» фестывалю.
На кожным з прыпынкаў
разбівалі сярэднявечныя
лагеры. Шматлікія ўдзельні кі ры цар скіх клу баў з
розных краін паказалі сваё
воінскае майстэрства. На
тэрыторыі варажскага лагера для гледачоў увесь
дзень працавала сапраўднае сярэднявечнае стрэльбішча, дзе былі прадстаўлены некалькі відаў лукаў,
кідальных сякер і коп'яў.
У мерапрыемстве прыня лі ўдзел бе ла рус кія і
ўкраінскія фолк-групы.
Такім чынам, «вялікія
стаянкі» пазнаёмілі сваіх
наведвальнікаў з культурай усходніх славян, плямёнаў балтаў і скандынаўскіх вікінгаў.
Фестываль «З варагаў у
грэкі» запланаваны як штогадовае міжнароднае ме-

па гіс то рыі Ліды — вось гэта многіх здзівіла: тых, хто
быў са мной добра знаё мы,
але не ведаў, што я зай маю ся «невядо ма чым» (усміха ец ца). На пачат ку не ўсе
ра зу ме лі гэ та, але ін шыя
ста ві лі ся ста ноў ча, ка за лі,
што чыталі і ім цікава (цяпер
увогуле няшмат тых, хто можа адолець цэлую газет ную
па ла су). Мой сайт pawet.net
што дзень на вед вае ка ля
2500 — та му на па пе ру я
вель мі не разліч ваю — усё
ідзе ў інтэр нэт.
— Як бы вы акрэс лі лі,
навошта ўвогуле сучаснаму
чалавеку ведаць гісторыю
свайго краю?
— Па-першае, без уласнай
беларускай версіі падзей не
будзе самой Беларусі — ні
дзяржавы, ні народа. Аднак
пра такія высокія матэрыі я
не думаю, а займаюся гэтым
проста таму, што мне цікава
(калі пачало нешта атрымлівацца, стала яшчэ цікавей!).
І проста веру, што, калі мне
трэба знайсці пэўны гіс тарычны матэрыял і выдаць па
ім кніжку, так яно і будзе. У
нашай краіне выдатныя прафесійныя гісторыкі і высокага
класа аспіранты. Яны яшчэ сябе праявяць, бо адкрываецца
шмат невядомага раней, і мы
будзем мець вельмі цікавую
гісторыю.

— Колькі на вашым рахунку ўжо кніжак па краязнаўстве?
— Цяпер 6-я выйшла. І
2 падрыхтаваны да друку: першая пра Мала-Мажэйкаўскую
царкву, другая — пад умоўнай
назвай «Тры паўстанні на Лідчыне» (1812, 1831 і 1863 гады). На друк кнігі пра царкву
грошы ўжо знайшліся. На выданне другой адзін чалавек
шукае для мяне фінансы. Бо ў
мяне ёсць такі прынцып — не
выдаваць кнігі за свае сродкі.
Да таго ж я апублікаваў каля
120 артыкулаў.
— Дзе ўсё-та кі бе ра це
гро шы на вы дан не сва іх
прац?
— Кнігу пра Вандаліна Шукевіча надрукавалі ў выдавецтве «Харвест»: яна выйшла
невялікім фарматам у іх серыі
«100 асоб Беларусі». Я нават
ганарар за яе атрымаў, не тое
што траціў свае сродкі. Кнігу
пра гісторыю Ліды выдалі гарадскія ўлады (дзякуй ім за
гэта вялікі!) як мясцовы праект. Кнігу пра грэка-ўніяцкую
царкву на Лідчыне надрукавалі грэка-ўніяты. Вось вам і крыніцы фінансавання. А на ўсё
астатняе грошы не патрэбны:
толькі камп'ютар, асабістая зацікаўленасць і вольны час.
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.
Лідскі раён



МАГІЯ
АБРУСА

АДРАДЖАЮЧЫ ШЛЯХ
«З ВАРАГАЎ У ГРЭКІ»

Ажыццявіць такі праект
удалося траім энтузіястам з
Ліды — Дзмітрыю Вараноўскаму, Аляксею Карандзею,
Паўлу Дарафею. Карабель
пабудавалі ў адпаведнасці з чарцяжом, які хлопцы
атрымалі з дацкага музея.
Ён максімальна падобны
на арыгінал эпохі ранняга
Сярэднявечча — нарвежскае судна вікінгаў «Гокстад». Даўжыня яго — амаль
14,5 м, шырыня — 3 м, вышыня мачты — 7,5 м.
«Будаўніцтва карабля
мы пачалі ў красавіку. Яно
працягвалася літаральна
да сярэдзіны верасня, —
прызнаецца Аляксей Карандзей. — У Беларусі такі
карабель першы і пакуль
што адзіны».
У фес ты ва лі так сама прыняло ўдзел судна
Фрэя з горада Херсона. З
Бярозаўкі ладдзі па Нёмане выправіліся далей — у
Масты, а потым у Гародню.
Гэта была сапраўдная ло-

хапленні. Днямі ў інтэрнэце я
праглядаў невялікую кніжку
на польскай мове, якую зусім
нядаўна туды выклалі. У ёй я
знайшоў выяву лідскага староства (раней павета), якое
знаходзілася ў старым кармеліцкім кляштары, — 1945 год
ён «не перажыў». Выяў гэтага кляштара амаль не захавалася. А тут я адшукаў адразу
дзве ілюстрацыі — гэта было
надзвычай цікава! Я адразу
апрацаваў і захаваў сваю знаходку. У другой маёй кніжцы
апісаны лёс генерала Кіпрыяна Кандратовіча. Раней пра
яго толь кі ў эн цык ла пе дыі
было напісана 5-6 радкоў (з
іх 2 — непраўдзівыя). Таму я
фак тычна першым «раскапаў» гісторыю гэтага чалавека з нуля.
— Пасля таго, як кнігі паступілі ў масавы продаж, ці
змянілася стаўленне вашых
калег, ці з'явілася дадатковая ўвага?
— Бе ла рус кія кніж кі цяпер друкуюць невялікім накладам. Як кажуць: «Усе мы
шы ро ка вя до мыя лю дзі ў
вузкіх колах» — таму нельга
сказаць, што я займеў нейкую папулярнасць з-за сваіх кніг. А вось шос тая кніга
выходзіла пры садзейнічанні
«Лідскай газеты». У ёй ужо
два га ды раз на два ме сяцы дру ку ец ца мая па ла са

(Заканчэнне.
Пачатак у нумары за 23 верасня.)

рапрыемства, якое будзе
праходзіць кожны раз на
розных суднаходных шляхах таго часу, тым самым
адраджаючы легендарны
шлях «з варагаў у грэкі».
У арганізатараў і непасрэдных удзельнікаў фестывалю шмат цікавых задум і планаў. Напрыклад,
хлоп цы ма раць прай сці
на варажскіх караблях па
Дняпры да Кіева, а па Нёмане трапіць у Балтыйскае
мора.
У вольны ад «вялікага плавання» час ладдзя
будзе знаходзіцца ў музеі
жывой гісторыі «Панёманскае гарадзішча» ў горадзе Бярозаўка Лідскага раёна. Дарэчы, музей хлопцы
таксама будуюць уласнымі
рукамі.
Вольга АЛЯКСЕЕВА



Абавязковым элементам настольнага ўбранства абрус
канчаткова зрабіўся ў XVІІІ
стагоддзі. Багатая шляхта
і мяшчане ўжывалі палатняныя абрусы, бяднейшыя
людзі — паркалёвыя. У сялян функцыю абруса выконваў вялікі гафтаваны ручнік.
Найбольш цаніліся абрусы
са шчыльнага белага галандскага палатна, тканага
ў розныя ўзоры: луску карпа, зоркі, кветкі і іншае.
Калі гасцей і сталоў было
шмат, а абрусаў бракавала, тады
цэнтральныя, найбольш пачэсныя,
сталы засцілалі лепшымі абрусамі, а бліжэй да краёў клалі горшыя, канчаючы простым грубым
шэрым палатном. Існаваў нават
выраз — «сядзець на шэрым канцы». Калі дастатак гаспадара дазваляў, абрусы мянялі пры кожнай
перамене страў — гэта значыць,
да 4 разоў на адной бяседзе.
Пры тым вялікім сімвалічным
значэнні, якое меў абрус для
нашых продкаў, не даводзіцца
здзіўляцца, што яго ўжывалі ў
розных магічных абрадах, папросту — у чарадзействе. Самая
вядомая варажба з выкарыстаннем абруса адбывалася напярэдадні Божага Нараджэння, на
Куццю, калі пад белым абрусам
на стол расцярушвалі сена або
салому (напамін пра нараджэнне
Збавіцеля паміж валом і аслом,
на сене) і члены сям'і па адным
цягнулі саломінкі з-пад абруса,
па іх даўжыні гадаючы пра тое,
якім каму выпадзе наступны год.
Дарэчы, гэты вігілійны абрус,
апроч іншага, яшчэ і метафара
таго палатна — плашчаніцы, у
якую было загорнута цела Хрыстоса, пакладзена ў труну, а значыць — і яго Уваскрэсення...

Пры дапамозе абруса на Узвіжанне (27 верасня) было магчыма атрымаць прыкладна такія
ж звышнатуральныя здольнасці,
як і з дапамогай папараць-кветкі, знойдзенай на Купалле. Трэба было толькі сустрэць Змяінага цара. Увогуле ж, сустрэч са
змеямі звычайна пазбягалі. Але ў
такі дзень, лічылася, гэта зрабіць
не проста: верылі, што менавіта тады ўсе лясныя гады (змеі,
жабкі ды яшчаркі) збіраюцца ў
зграі, каб дакрануцца да нейкай
чароўнай кветкі і разам адпаўзці
на зіму ў свае патаемныя сховішчы. І быццам бы наперадзе ўсіх
паўзе ў сваё царства Змяіны цар,
а за ім ужо яго міністры, стражнікі і ўсялякая іншая драбяза. А
на галаве ў цара — вядома ж,
карона! З залатых рожак. Вось
тут таму кемліваму зу ху, які
асмельваўся ў гэты дзень ісці ў
лес, і трэба знарок трапіцца на
яго шляху — разаслаць абрус,
раскласці на ім хлеб ды соль, і
тады цар у знак удзячнасці скіне
адзін залаты ражок. Шчаслівы
ўладальнік атрымае надзвычайную мудрасць і абачлівасць, будзе здольным чытаць чужыя думкі і пазбягаць усіх расстаўленых
ворагамі і самім жыццём пастак.
І, вядома, ніводная змяя ніколі не
асмеліцца ўкусіць спрытнага ўладальніка царскага «пропуска» ў
іншасвет...
Старадаўняе беларускае пажаданне добрага шляху — «Абрусам дарога!» — нагадвае пра
тую самую ідэю: вельмі паважанай асобе, у ідэале, увесь шлях
варта было б заслаць бясконца
доўгім абрусам, у знак павагі. Але
тады можна сказаць, што абрус —
метафара самога жыцця. І яшчэ
адным доказам гэтага сімвалізму
з'яўляецца лацінскае слова мапа,
mappa, геаграфічная карта, мадэль зямнога свету, — паходзіць
ад яўрэйскага — «абрус»...

Вось яшчэ ад на ма гіч ная
функцыя абруса ў беларускай
народнай магіі — павелічэнне
ўдойнасці кароў. Каб кароўкі лепш даіліся і не трацілася
малако, жывёлу трэба было
абліць вадой з трох калодзежаў або, па крыў шы ва ду з
ка ло дзе жа аб ру сам, вы піць
праз яго чатыры разы, пачаргова перастаўляючы вядро на
ча ты ры ба кі све ту ад ка лодзежа.
Абрус (нямыты!), пакіну ты з
велікоднага стала, быў павінны зас це ра гаць ад ма лан кі і
пажару ў час навальніцы. (Гэтай жа мэ це, да рэ чы, слу жылі грам ніч ныя свеч кі, соль,
асвячоная ў Чысты чацвер ці
ў каталіцкі прысвятак святой
Ага ты (5 лю та га), кост ка ад
велікоднага мяса і шалупінне
велікодных яек.)
Сёння абрус, як бадай амаль
кожны прадмет нашага побыту, страціў магічныя функцыі і
выйшаў з фокусу грамадскай
увагі. У пасляваеннай Еўропе
амаль два пакаленні, недзе да
сярэдзіны 1970-х гадоў, пражылі фактычна без абрусаў на
абедзенных сталах. У абноўленых інтэр'ерах на чыстых строгіх паверхнях светлага дрэва не
прадугледжвалася ніякіх абрусаў
і сурвэтак. Керамічная ваза з калючай галінкай на паліраванай
паверхні стала — найвышэйшы
шык пачатку 1960-х гадоў. Ці не
тоіцца тут і сувязь з сексуальнай
рэвалюцыяй? Памятаеце, што
мы казалі пра «голы» стол, якога
чалавек Сярэднявечча і Новага
часу яшчэ саромеўся? Але, на
шчасце, не ўсе паддаліся радыкальным трэндам. І ўсё ж для
большасці і сёння стол, засланы
абрусам, падаецца больш натуральным, чым «голы», хаця магія
гэтага старажытнага прадмета
для нас ужо няўцямная....

