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Згод на са зме на мі, якія хо чуць унес ці 
ў за ка на даў ства, наз вы геа гра фіч ным 
аб' ек там у на шай кра і не мож на бу дзе да-
ваць не толь кі па-бе ла рус ку (як ця пер), 
але і па-рус ку. Та кі крок, ка лі ён бу дзе 
пры ня ты, па гра жае не толь кі стра тай 
на цы я наль най та па ні міі, але і знач ны мі 
рас хо да мі з дзяр жаў на га бюд жэ ту і блы-
та ні най у на звах, якая асаб лі ва не да пу-
шчаль ная сё ле та, у Год гас цін нас ці.

Зме ны пра па ноў ва ец ца ўнес ці ад ра зу 
ў два за ка на даў чыя ак ты. У ар ты ку ле 17 
За ко на «Аб на звах геа гра фіч ных аб' ек таў» 
пла ну юць за пі саць, што най мен ні ця пер мо-
гуць да вац ца не толь кі на бе ла рус кай мо ве, 
а пас ля спо са бам транс лі та ра цыі пе ра да-
вац ца на рус кую, але і на ад ва рот — на рус-
кай мо ве, а з яе спо са бам транс лі та ра цыі 
пе ра да вац ца на бе ла рус кую. Тое ж да ты-
чыц ца і ар ты ку ла 35 раз дзе ла 5 За ко на 
«Аб мо вах», дзе пла ну юць па зна чыць, што 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь та по ні мам (най мен-
ням на се ле ных пунк таў, ад мі ніст ра цый на-
тэ ры та ры яль ных адзі нак, ву ліц, пло шчаў, 
рэк і г.д.) наз вы мо гуць пры свой вац ца не 
толь кі па-бе ла рус ку, але і па-рус ку.

Спе цы я ліс там та кія зме ны зда юц ца не 
толь кі што не аб грун та ва ны мі, але і вель-
мі не бяс печ ны мі. Тым больш што іс ну ю чы 
За кон «Аб на звах геа гра фіч ных аб' ек таў» 
быў пры ня ты зу сім ня даў на, у 2010 го дзе. 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэ ла ся са 
стар шы нёй Рэс пуб лі кан скай та па ні міч-
най ка мі сіі пры На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі Іга рам КА ПЫ ЛО ВЫМ, які 
па ве да міў, што На цы я наль ная ака дэ мія на-
вук, ку ды но вы пра ект за ко на быў на кі ра-
ва ны для ўзгад нен ня, яго не пад тры ма ла. 
Ён рас ка заў, чым аб умоў ле на та кое ка тэ га-
рыч нае ра шэн не, і да па мог больш дэ та лё ва 
ра за брац ца ў не ка то рых важ ных праб ле мах 
на цы я наль най та па ні міі:

— Ігар Ля во на віч, чаму навукоўцы 
не падтрымалі ідэю двухмоўных 
тапонімаў?

— З ад на го бо ку, у кра і не дзве дзяр-
жаў ныя мо вы, ні бы та, усё нар маль на: і та кі 
па ды ход ка мусь ці зда ец ца слуш ным. Але 
з дру го га бо ку, ра шэн ні мяс цо вай ула ды 
звы чай на пры ма юц ца на рус кай мо ве, та-
му і па ла жэн ні па та па ні міі бу дуць за цвяр-
джац ца на ёй і толь кі пас ля транс лі та ра-
вац ца на бе ла рус кую. Гэ та пры вя дзе да 
та го, што на цы я наль ны та па ні міч ны пласт 
пач не зні каць. Але трэ ба ўліч ваць не толь-

кі гэ та, але і функ цы я наль ны ас пект. Ка лі 
ву лі цу на зваць па-рус ку Хо зяй ствен ной, то 
па-бе ла рус ку, ві да воч на, яна бу дзе пі сац-
ца як Ха зяй ствен ная, тое ж і з Мож же ве-
ло вой і Маж жа ве ла вай. Зра зу ме ла, што 
ў бе ла рус кай мо ве для аба зна чэн ня гэ тых 
па няц цяў пра ду гле джа ны зу сім ін шыя сло-
вы. Са мы яр кі прык лад — ву лі ца От рад ная, 
якая ёсць амаль у кож ным го ра дзе. Пры 
транс лі тара цыі яна бу дзе гу чаць як Атрад-
ная, пры чым зна чэн не сло ва кар ды наль на 
мя ня ец ца, уз ні ка юць аса цы я цыі, звя за ныя 
з уз бро е ным фар мі ра ван нем. Ка лі ву лі цу 
Встреч ную за пі саць як Ус трэч ную, то та кім 
чы нам, атрым лі ва ец ца, што мы ўза ко нім 
«тра сян ку», а гэ та га ра біць нель га.

— Тым больш што іс нуе за кон, які быў 
пры ня ты ў 2010-м го дзе...

— Вель мі доб ра, што та кі за кон з'я віў ся. 
Па трэ ба ў ім на спе ла ўжо даў но, бо да гэ та-

га іс на ва лі толь кі ін струк цыі. За кон да во лі 
дас ка на лы, бо прай шоў апра ба цыю і пра цуе 
ўжо чац вёр ты год. І я не ба чу ні я кай не аб ход-
нас ці ўно сіць зме ны, тым больш у ар ты кул 
17, які так са ма па пя рэд не пра вя раў ся. Та кія 
пра ек ты пры ма юц ца не прос та так, да пры-
няц ця За кон прай шоў уз гад нен не па мно гіх 
ін стан цы ях: у Мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў, 
Мі ніс тэр стве за меж ных спраў, Мі ніс тэр стве 
куль ту ры, На цы я наль най ака дэ міі на вук. Усе 
дэ пу та ты пра га ла са ва лі за яго адзі на га лос на. 
Да пры няц ця та ко га за ка на даў ства наз вы 
маг лі да вац ца як па-бе ла рус ку, так і па-рус-
ку, пры чым па мно гіх на звах не маг чы ма вы-
свет ліць, на якой мо ве іх пры ма лі мяс цо выя 
ор га ны ўла ды, па коль кі ра шэн ні па гэ тых 
пы тан нях не за ха ва лі ся. Так, толь кі ў ад ным 
Брэс це ёсць тры роз ныя ву лі цы з наз ва мі 
Родниковая, Клю че вая, Криничная, якія пры 
пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву на зы ва юц ца 
ад ноль ка ва — Кры ніч ная. Зра зу ме ла, у та кой 
сі ту а цыі хто за ўгод на мо жа за блы тац ца....

— Што ж ра біць служ бо вым асо бам, 
якія дак лад на не ве да юць, як на зваць 
ву лі цу ў сва ім го ра дзе?

— Ка лі мяс цо выя ор га ны су мня ва юц ца, як 
пра віль на бу дзе гу чаць наз ва на дзвюх мо-
вах, яны мо гуць звяр нуц ца ў Дзярж карт ге а-
цэнтр пры Дзяр жаў ным ка мі тэ це па ма ё мас ці 
або ў Рэс пуб лі кан скую та па ні міч ную ка мі сію 
пры Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, якая мае ста-

тус на ву ко ва-кан суль та тыў на га ор га на. Мы 
па гля дзім, на коль кі доб ра наз ва пе рад аец ца 
з ад ной мо вы на дру гую, ці ўпіс ва ец ца ў та па-
ні міч ную сіс тэ му і як бу дзе вы ка рыс тоў вац ца 
на прак ты цы. На жаль, за апош ні час ні хто з 
мяс цо вых ор га наў кі ра ван ня, акра мя Брэсц-
ка га абл вы кан ка ма, да нас не звяр нуў ся.

— Але ж скар гі пай шлі ў вы со кія ін-
стан цыі?..

— Так. На пі са лі, што ні бы та ёсць праб ле-
мы з рэа лі за цы яй за ко на, што вель мі дрэн-
на пра цуе гэ ты ар ты кул і транс лі та ра ваць 
з бе ла рус кай мо вы на рус кую скла да на. 
Кан крэт ных ім ёнаў і ар га ні за цый ня ма, але 
адзі нае, што бы ло па зна ча на: «Па іні цы я-
ты ве мяс цо вых ор га наў кі ра ван ня ўзнік ла 
не аб ход насць уня сен ня змен у за кон». Ад-
нак ён пры ня ты з улі кам су свет най прак ты кі 
і са мой спе цы фі кі та па ні міі.

— Атрымліваецца, гэта спецыфіка 
можа быць парушана?

— Та по ні мы не толь кі вы кон ва юць ад-
рас ную функ цыю, але і з'яў ля юц ца пом ні-
ка мі гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны. Па 
та по ні мах мы мо жам вы ву чаць усё: са цы-
яль на-эка на міч ную гіс то рыю на ро да, яго 
мен та лі тэт, пры род на-геа гра фіч ныя асаб лі-
вас ці мяс цо вас ці, праб ле мы па хо джан ня эт-
на саў, шля хі міг ра цый на ро даў і стра ча ную 
лек сі ку. Уся гэ тая каш тоў ная ін фар ма цыя 
за ха ва ла ся ў ас но вах та по ні маў і дай шла 
да нас праз ста год дзі, уз ба га ціў шы на ву-
ку, куль ту ру, а ра зам з тым і ўвесь на род і 
кра і ну бяс цэн ным ду хоў ным скар бам. Ка лі 
мы пры мем та кі за кон, то ад на цы я наль най 
та па ні міі ні чо га не за ста нец ца і мы фак тыч-
на зні шчым част ку на шай не ма тэ ры яль най 
спад чы ны. Гэ та па доб на да та го, каб за раз, 
на прык лад, да Чыр во на га кас цё ла па да-
гна лі буль до зер і па ча лі яго руй на ваць, бо 
ён не ад па вя дае ней ка му ар хі тэк тур на му 
на прам ку. Тут ана ла гіч ная сі ту а цыя, і да-
пус ціць яе нель га.

— Ад нак зме ны, пра якія мы га ва ры лі 
вы шэй, — гэ та не адзі нае з пра па на ва-
ных но ва ўвя дзен няў?

— Яшчэ ад на пра па но ва змен у за кон, 
якая ця пер раз гля да ец ца, — пра мы пе-
ра клад на зваў. Гэ та мен шае зло, уліч ва-
ю чы двух моўе ў кра і не: шу ка ю чы ву лі цу 
Чы гу нач ную, ба чым над піс «Же лез но до-
рож ная» і лёг ка ары ен ту ем ся. Ад нак мы ж 
не за мкну тыя ў ме жах сва ёй кра і ны, тым 
больш што гэ ты год аб' яў ле ны Го дам гас-
цін нас ці і ў нас бу дзе шмат гас цей. Для 
кож на га ту рыс та Шпа лер ная і Обой ная — 

гэ та два роз ныя геа гра фіч ныя аб' ек ты, а 
пры зна чэн не та по ні маў — вы кон ваць ад-
рас ную функ цыю. Та му, ка лі за меж нік чы-
тае Вя сёл ка вая і Ра дуж ная, ён ус пры мае 
гэ та як два роз ныя геа гра фіч ныя аб' ек ты. 
Спо саб пра мо га пе ра кла ду вы ка рыс тоў-
ваў ся га доў сто на зад. А ця пер усі мі спе-
цы я ліс та мі пры зна ец ца як не зу сім уда лы 
і пра віль ны, і вы ка рыс тоў ва ец ца толь кі ў 
рэд кіх вы пад ках у да чы нен ні да тра ды цый-
ных на зваў.

— На пэў на, нех та ска жа, што пра сцей 
бы ло б усё пе ра клас ці вы ключ на на рус-
кую і анг лій скую мо вы?

— Ка лі мы пе ра кла дзём наз вы ву ліц на 
гэ тыя мо вы, пры ез джыя лю дзі мо гуць не 
зра зу мець, а ў якой жа кра і не яны па бы-
ва лі?.. І так ужо зда ра ец ца. Ма ла дыя лю-
дзі з Санкт-Пе цяр бур га пры яз джа лі да нас 
свят ка ваць Но вы год, але ж на пры кан цы 
яны ад зна чы лі, што пад час па езд кі не па-
чу лі ні вод на га бе ла рус ка га сло ва, амаль не 
ба чы лі шыль даў з на цы я наль най мо вай і з 
та кім жа пос пе хам маг лі б з'ез дзіць у лю бы 
ра сій скі го рад. Та му гэ та праб ле ма дзяр-
жаў най важ нас ці. Мож на шмат га ва рыць 
пра па тры я тызм, пра на цы я наль ную ідэю, 
але яны ў тым і вы яў ля юц ца, каб ча ла век, 
які пры ехаў з-за мя жы, ад ра зу, па на звах 
ву ліц, па га вор цы лю дзей зра зу меў, дзе ён 
зна хо дзіц ца.

— Ка лі зме ны ў за кон усё ж бу дуць 
пры ня тыя, ці вар та раз ліч ваць, што пры-
го жыя, ха рак тэр ныя для Бе ла ру сі наз вы 
за ха ва юц ца ці з'я вяц ца но выя?

— На пра ця гу ста год дзяў мо вы ў на шай 
кра і не мя ня лі ся, бы лі не спры яль ныя пе ры-
я ды для бе ла рус кай мо вы: дзяр жаў ны мі 
бы лі і поль ская, і рус кая. Але та па ні мія ў 
цэ лым за ха ва ла ся дзя ку ю чы та му, што гэ-
тыя наз вы жы лі ў на ро дзе, пе ра да ва лі ся з 
вус наў у вус ны, з па ка лен ня ў па ка лен не, 
і та кім чы нам за ха ва лі ся. За раз жа, ка лі 
бу дуць уне се ныя та кія зме ны, пе ра да ча з 
вус наў у вус ны ўжо не да па мо жа, бо за-
кон мае боль шую сі лу. З яго пры няц цем у 

та кой фар му лёў цы, якая па да дзе на, бу дзе 
фак тыч на спы не ны на зват вор чы пра цэс на 
на цы я наль най асно ве.

— У тым, каб мець на цы я наль на вы-
раз ныя та по ні мы, ёсць і стра тэ гіч на важ-
ны для дзяр жа вы ас пект...

— Ка лі мы звер нем ся да гіс то рыі і па гля-
дзім на та па ні мію, то ўба чым, што, як толь кі 
Бе ла сточ чы на ўвай шла ў склад Поль шчы, 
пер шае, што зра бі лі па ля кі, гэ та па мя ня лі 
на шы наз вы: Гай нуў ка за мест Гай наў ка, 
Бжэ зуў ка за мест Бя ро заў ка, Са кул ка за-
мест Са кол ка, Бя лыс ток за мест Бе ла сток і 
гэ так да лей. Бо гэ та са праў ды важ ны стра-
тэ гіч ны мо мант: та па ні мія гу чыць па-поль-
ску, зна чыць, гэ та ўжо поль ская тэ ры то рыя. 
Дзе на ша зям ля — там і на шы наз вы. Тое 
са мае ад бы ло ся і з Ві лен скім кра ем, ка лі 
470 ты сяч эт ніч ных бе ла ру саў пра чну лі ся і 
зра зу ме лі, што яны ўжо ад но сяц ца да ін шай 
тэ ры то рыі. І, ад па вед на, лі тоў цы ад ра зу па-
мя ня лі та па ні мію: ка лі вы ска жа це Віль ня, 
яны страш на па крыў дзяц ца, бо ця пер — 
толь кі Віль нюс. Гэ та вель мі ад каз ны мо-
мант, та му нель га так прос та рас кід вац ца 
наз ва мі. Мож на на ват ска заць, што гэ та 
адзін з ас пек таў дзяр жаў най бяс пе кі.

— Да та го ж вя ліз ныя гро шы ўжо зрас хо-
да ва ны на рэа лі за цыю за ко на ад 2010 го да, 
па коль кі аб' ём ная пра ца пра ве дзе на Дзярж-
карт ге а цэнт рам. Та му бы ло б на шмат пра сцей 
унес ці зме ны ў ін струк цыю, але не мя няць сам 
за кон, каб не раз ва роч ваць гэ ты ру ха вік на-
зад. Іна чай атры ма ец ца, што ўсё, што зроб-
ле на за тры га ды, ад мя та ец ца. Мя не та кі бок 
праб ле мы так са ма хва люе, бо я гра ма дзя нін 
гэ тай кра і ны, пла чу па да ткі і не ха чу, каб так 
рас кід ва лі ся дзяр жаў ны мі срод ка мі.

— Ці мож на пра па на ваць ва ры янт, які 
за да во ліў бы ўсіх?

— Бы ло б слуш на, ды і на шмат тан ней 
ства рыць элект рон ны ка та лог. Мяс цо выя ор-
га ны ўла ды пе рад тым, як да ваць наз вы, маг-
лі б звя рац ца з ім і ўдак лад няць пра віль насць. 
Да та го ж вар та да даць, што на мі ство ра ны 
шас ці том ны да вед нік транс лі та ра цыі на зваў 
з бе ла рус кай мо вы на рус кую, а так са ма ла-
цін кай. Ён уклю чае ў ся бе аб са лют на ўсе на-
се ле ныя пунк ты — і га ра ды, і мяс тэч кі, і вёс кі 
— з шас ці аб лас цей. Пра ца над ім вя ла ся на 
пра ця гу 20-ці га доў, на гэ та так са ма зрас хо-
да ва ныя вя лі кія дзяр жаў ныя срод кі. Ну ня ўжо 
мы мо жам так прос та рас кід вац ца гэ ты мі гра-
шы ма? Ка лі бу дуць уне се ны зме ны ў за кон, 
гэ тыя да вед ні кі і ўнар ма ван не та па ні міі, пра-
ве дзе нае ў іх, у адзін час фак тыч на страч вае 
ўся кі сэнс. Да рэ чы, да вед ні кі атры ма лі вель мі 
вы со кую ацэн ку ў ААН. Іх за ка за лі для ся бе 
мно гія біб лі я тэ кі све ту: Кан грэ са ЗША, усіх 
сла вян скіх кра ін, Ка на ды, Гер ма ніі — і да лі 
ім вы со кую ацэн ку. Атрым лі ва ец ца, тое, чым 
мы па він ны га на рыц ца, мы ж са мі мо жам 
фак тыч на пе ра крэс ліць.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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Па за кан чэн ні Лі вон скай вай ны яе ге-
ра іч ныя па дзеі бы лі за ха ва ны для па мя ці 
на шчад каў у рад ках эпа пеі Яна Рад ва на 
«Ра дзі ві лі я да» (1592): «Пры га дай це яшчэ 
на валь ні цу, што праз шмат вод ную Улу, па 
зем лях Іван ска ля це ла». Яна на пі са на па 
ўсіх ка но нах кла січ на га ге ра іч на га эпа су. 
Ад нак Ян Рад ван яшчэ ва ўсту пе ад маў ля-
ец ца апіс ваць «дзі во сы ста ро га ссі ве ла га 
све ту», гэ та зна чыць, вы ка рыс тоў ваць тра-
ды цый ныя для ла ці на моў най паэ зіі воб ра зы 
і наз вы з ан тыч най мі фа ло гіі. У рад ках паэ-
мы згад ва юц ца не да лё кія Троя, Рым або 
Кар фа ген, не ле ген дар ныя рэ кі Ксанф ці 
Фле ге тон, а доб ра зна ё мыя кож на му бе ла-
ру су га ра ды і рэ кі. Уво гу ле, паэ ма Яна Рад-
ва на, на пі са ная на ла ты ні, ста ла пер шым 
мас тац кім тво рам, у якім да во лі шы ро ка 
прад стаў ле на геа гра фія і на ват та па ні мі ка 
Бе ла ру сі. У тра ды цый ным для эпіч най паэ-
зіі рэ ест ры вой ска аў тар дае пад ра бяз ныя 
звест кі пра па хо джан не рат ні каў, якія вы сту-
па лі ў вой ску Мі ка лая Ра дзі ві ла (гэ ты і ін шы 
фраг мен ты з «Ра дзі ві лі я ды» пры вод зяц ца 
ў пе ра кла дзе аў та ра гэ та га ар ты ку ла з ла-
цін скай мо вы на бе ла рус кую):
Во ла ты з даў ня га По лац ка кро чаць, 

ма гут ныя сэр цам,
Слаў на га Мін ска сы ны, 

жы ха ры ста ра даў няй Гар ты ны,
Тыя, хто з Лі ды па хо дзяць, 

хто ба чаць праз рыс тую Ва ку,
Ін шыя — Мар саў на род — 

Эр дзі ві ла вы ні вы аб хо дзяць,
Зем лі твае, Ма гі лёў, 

ды су сед ня га краю пра сто ры.
Там на ад ных па зі ра юць ар шан скія да хі, 

на ін шых

З ве жаў сва іх ча тыр нац ца ці 
год на гля дзіць Азя ры шча:

Во ды яго ата чы лі, 
зу сім не пры ступ ным зра біў шы.

Я не за бу ду ска заць пра му ры 
і гас цін цы ста рыя

Даў ня га Брэс та, 
а з ім і ма лень кую Рэ чы цу ўспом ню.

Го мель цы ў вой ску, ма зыр цы 
ды ін шыя рат ні кі ра зам. <...>

Му шу і тых пры га даць, 
хто на коб рын скіх зем лях шчы ру юць,

П'юць з Ак сі я ка ва ду ды ўра джай 
зда бы ва юць ба га ты.

Тых га да ва лі пра сто ры Мсці сла ва, 
тых — Ула, якая

Поў ні ла хут кія во ды кры вёю мас коў цаў, 
а гэ тых —

Зем лі Іван ска, збя ле лыя скрозь 
ад кас цей ча ла ве чых;

Крэ ва яшчэ — на па мін пра за бі та га 
Кей сту та. По бач

Сло нім скіх во ла таў раць, 
жы ха ры Ваў ка выс ка і ру сы...

У пра цы та ва ным урыў ку толь кі адзін 
гід ро нім Ва ка (сён ня — рэч ка Во ке) ла ка-
лі зу ец ца на кар це су час най Літ вы. Па-за 
гэ тым, на ват ар ха і за ва ныя і ін ша ска заль-
ныя фор мы («Гар ты на» за мест «Грод на», 
«Эр дзі ві ла вы ні вы» за мест «На ва гра дак», 
мі фіч ная ра ка Ак сі як) не пе ра шка джа юць 
чы та чу па знаць геа гра фіч ны ланд шафт 
Бе ла ру сі з доб ра вя до мы мі сён ня ім ёна-
мі га ра доў. Кож ны ра док «Ра дзі ві лі я ды» 
пра сяк ну ты глы бо кім па чуц цём па тры я тыз-
му. Га во ра чы пра гет ма на Ра дзі ві ла, Ян 
Рад ван пад крэс лі ваў, што ён і ў ва ен ны, 
і ў мір ны час дбаў пра сваю Ай чы ну. На-

пя рэ дад ні Чаш ніц кай біт вы ён, пра ва дыр 
вой ска, пры сніў вя лі ка га кня зя Ві таў та, які 
прад ка заў пе ра мо гу. Пры гэ тым Ві таўт за-
клі кае Ра дзі ві ла ўспом ніць слаў ныя подз ві гі 
прод каў, якія ме лі са мы на дзей ны сро дак 
аба ро ны ад усіх на пад ні каў: «Быў ім апло-
там не вал і не крэ пасць — ад важ ныя сэр-
цы! З іх да па мо гай заўж ды най мац ней шую 
крэ пасць зруй ну еш!». Здань Ві таў та вы каз-
вае спа дзя ван не, што ме на ві та гет ман змо-
жа вы вес ці сваю дзяр жа ву і на род з ча соў 
лі ха лец ця. Та кім чы нам, Мі ка лай Ра дзі віл 
прад стаў ле ны ў паэ ме як Бос кі абран нік, 
вой ска яко га вар тае лаў раў пе ра мож цы. 
Сам гет ман усё жыц цё кі ра ваў ся за па ве-
там свай го на стаў ні ка Му сея: «Піль на не 
пні ся, не лезь на вяр шы ні на пыш лі вай сла-
вы: мі ру больш праг на жа дай, чым тры ум-
фаў лю бой пе ра мо гі». Ме на ві та та му, што 
пра ва дыр бе ла рус ка-лі тоў ска га вой ска не 
імк нуў ся да вой наў, а толь кі ба ра ніў свой 
край, ня бё сы і пры зна чы лі яму пе ра мо гу 
пры Чаш ні ках.

Ян Рад ван не вы каз вае ні я кай ня на-
віс ці ці на ват не пры яз нас ці да шмат лі кіх 
на ро даў Мас коў ска га княст ва. На ват пра-
ва ды ры мас коў ска га вой ска па ка за ны ў 
«Ра дзі ві лі я дзе» з па ва гай і спа чу ван нем. 
Га лоў нае зла чын ства Іва на Жах лі ва га — 
яго не ўтай ма ва нае, ша лё нае імк нен не да 
бяс кон цых за хоп ніц кіх вой наў. Па эт-гу ма-
ніст з жа хам ацэнь вае вя ліз ную коль касць 
ах вяр як з ад на го, так і з дру го га бо ку. Ён 
шчы ра аплак вае не толь кі сва іх, але і мас-
коў скіх рат ні каў, якія па лег лі на чаш ніц кіх 
па лях, — ва я во ду Пят ра Шуй ска га, Іо сі фа 
Бы коў ска га, бра тоў Па лец кіх, Мі кі ту Адо-
еў ска га ды ін шых. Як сам Мі ка лай Ра дзі віл, 
так і ўсе рат ні кі ў яго вой ску ад чу ва юць 
сваю аса біс тую ад каз насць за жыц цё і сва-
бо ду тых лю дзей, над які мі на віс ла кры ва-
вая ру ка ты ра на. Ма гут ны за клік гет ма на 
ўзды мае вой ска ў ата ку: «Вось по ле на шае 
сла вы, ад но тут па трэб на — ад ва га!»

Пас ля зда бы тай пе ра мо гі ар шан скі 
шлях ціч Фі лон Кмі та пры ду маў план вы-
гнан ня 50-ты сяч на га мас коў ска га вой ска 

кня зя Ся рэб ра на га, якое ста я ла блі зу 
Ор шы, бы лі вы праў ле ны па слан цы з пад-
лож ны мі ліс та мі, у якіх па ве дам ля ла ся пра 
ня даў нюю пе ра мо гу і гі бель ва я во ды Шуй-
ска га ка ля Іван ска. Пры гэ тым верш ні кі з 
ліс та мі зна рок вы пра ві лі ся той да ро гай, 
дзе іх па він ны бы лі пе ра ха піць мас коў скія 
вар та выя. Ме на ві та так і зда ры ла ся: пе ра-
хоп ле ныя ліс ты бы лі да стаў ле ны ва я во ду 
Ся рэб ра на му. І, ка лі апош ні пра чы таў іх, 
ён так на па ло хаў ся, што, кі нуў шы шмат лі-
кія або зы, па лат кі і зброю, ра зам са сва ім 
вя ліз ным вой скам кі нуў ся на ўцё кі. Фі лон 
Кмі та, мсці слаў скі ва я во да Ге ор гій Ос цік і 
ра зам з імі не больш за дзве ты ся чы верш-
ні каў ад важ на пе ра сле да ва лі вя ліз ную ар-
ма ду, чым вы клі ка лі яшчэ боль шую па ні ку 
ся род во ра гаў. Гэ тая гіс то рыя бліс ку ча 
ілюст руе сло вы Яна Рад ва на, што ў ася-
род дзі ай чын най маг на тэ рыі «цно та вы шэй 
за сва яц тва, ад ва га па важ ней за ты тул». 
Ме на ві та за свае доб лесць і ад ва гу Фі лон 
Кмі та атры маў пас ля пе ра мо гі пад Чаш ні-
ка мі ты тул ар шан ска га ста рас ты, а паз ней 
— сма лен ска га ва я во ды.

Яр кія ста рон кі апі сан ня Чаш ніц кай біт-
вы да зва ля юць зра зу мець, ча му ме на ві та 
гэ тая па дзея ста ла куль мі на цый ным мо-
ман там цэ лай эпа пеі Яна Рад ва на. Унут-
ра ныя ж пры чы ны з'яў лен ня «Ра дзі ві лі я ды» 
ме на ві та пас ля Лі вон скай вай ны вы дат на 
рас кры ва юць сло вы Ула дзі мі ра Ка рат ке ві-
ча. «Ка лі гіс то рыя на ро да не рас пра ца ва-
ная, ма ла вя до мая, — пі саў ён, раз ва жа ю чы 
пра за да чы пры го жа га пісь мен ства, — ёсць 
адзі ны сро дак па збег нуць па мыл кі, рас каз-
ва ю чы пра яе. Зра біць ге ро ем сва іх вер шаў 
са мую вя лі кую гіс та рыч ную асо бу — На-
род». Ме на ві та бе ла рус кі на род, аба рон ца 
сва ёй Ай чы ны, які зда быў пе ра мо гу пры 
Чаш ні ках, і прад стаў ле ны ў паэ ме Яна Рад-
ва на. Ге роі ж гэ тай слаў най ба та ліі, якую 
ад дзя ля юць ад нас ча ты ры з па ло вай ста-
год дзі, вар тыя веч най па мя ці і ўша на ван ня 
ад на шчад каў.

Жан на НЕ КРА ШЭ ВІЧ-КА РОТ КАЯ
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А для муж чын 
ля жа ла роз ная вянд лі на:

Гу ся ці на, ва ло ві на, язык, 
сві ні на

Най леп ша га га тун ку, 
спо са бам мяс цо вым

Увэн джа ная дбай на
 ды мам яд лаў цо вым.

А на ас та так зра зы 
чэ лядзь па да ва ла.

Дык вось як сне да лі ў Суд дзі 
ў той час, бы ва ла.

І не толь кі ў Суд дзі, як у гэ-
тай цы тат це з «Па на Та дэ ву ша»! 
Зра зы на сня да нак — вель мі 
рас паў сю джа ны не ка лі шля хец-
кі звы чай. Тон кія, доб ра ад бі тыя 
лус ты яла ві чы ны, скру ча ныя з на-
чын кай, аб сма жа ныя да за ла ціс-
тай ска рын кі і ту ша ныя. Ко ліш ні 
паў сюд ны да лі ка тэс шля хец кай 
кух ні Рэ чы Па спа лі тай, вель мі 
па пу ляр ны і ў Літ ве ды Бе ла ру-
сі. А ў эпіч най паэ ме Міц ке ві ча 
зра зы — адзі ная стра ва, якая 
згад ва ец ца двой чы. У ін шым 
эпі зо дзе паэ мы ка пі тан Ры каў і 
ма ёр Плут ні як не маг лі спы ніц ца, 
па куль «у паў гадзіны з'елі двац-
цаць і тры зра зы, і пун шу выхілілі 
не ма лой паў ва зы». Да рэ чы, і 
гэ тым ра зам то бы ло сня дан не 
— ра сій скія еге ры за спе лі Сап-
лі цо ва зран ку зня нац ку, ка лі на-
пад ні кі яшчэ спа лі, раз мо ра ныя 
нач ным ра бун кам і ба ля ван нем. 
Але зра зы зра бі лі ся сак рэт най 
збро яй па тры ё таў — раз мо ра ныя 
сыт ным сня дан кам ды пун шам, 
рус кія афі цэ ры не здо ле лі ака-
заць на леж на га су пра ці ву. А вось 
па пу ляр ны не ка лі анек дот «З вя-
лі кіх бан ке таў га лод ныя да ха ты 
пры яз джа юць», дзе сын, які ра на 
вяр нуў ся з ка ляд най ванд роў кі — 
«ку лі га» — скар дзіц ца ма ці, што 
так і за стаў ся там га лод ным. На 
гэ та ма ці ад каз вае: «Ну, то ёсць 
у мя не ў ша фе сма жа ні на, еш яе 
ха лод наю аль бо за га дай зра зы 
пры га та ваць».

Так што зра зы, як ба чым, маг-
лі па кро іць на сня дан не і з га то-
ва га мя са (сма жа на га, ва ра на га), 

якое за ста ло ся ад уча раш ніх абе-
да або вя чэ ры. Вель мі лю бі лі не-
ка лі ў шля хец кіх да мах па да ваць 
зра зы на «свя чо нае» — ура чыс-
тае ве лі код нае сня дан не. Лю бі лі 
га та ваць зра зы і па ляў ні чыя — са 
све жа ўпа ля ва най дзі чы ны, най-
час цей з дзі ка або ка зу лі. Та кія 
зра зы, як пра ві ла, не за ві ва лі, 
але аб смаж ва лі і по тым ту шы-
лі з гры ба мі, агур ка мі, цы бу ляй і 
г.д. Вя до ма, што іс ну юць і ін шыя 
рэ цэп ты не за ві ва ных зра заў, але 
за ві ва ныя, або «кру ча ныя», — са-
мы кла січ ны, узор ны ва ры янт.

На чын ка для за ві ва ных зра заў 
мо жа быць са май роз най: раз-
на стай ная ага род ні на (асаб лі ва 
агур кі і ка пус та), ва ра ныя яй кі, 
ка ша, сма жа ныя гры бы і цы бу ля, 
хлеб, пя чон ка, са ла, хрэн і г.д. 
Маг чы мыя роз ныя кам бі на цыі з 
гэ тых ін грэ ды ен таў, але ка лі ва-
ша ку лі нар ная ін ту і цыя пад каз-
вае вам ней кі ўлас ны ва ры янт 
— па спра буй це! Ка лі смак спа-
да ба ец ца, лі чы це і та кі ва ры янт 
ка на ніч ным, пра па ган дуй це яго 
як ваш аса біс ты ўнё сак у ад-
ра джэн не на цы я наль най кух ні. 
Зра зы ядуць з со у сам, у якім яны 
ту шы лі ся (ка лі толь кі вад касць 
не вы кі пе ла — ёсць і та кія ва-
ры ян ты), — мяс ным, грыб ным, 
цы буль ным — і з гар ні рам. Кла-
січ ны поль ска-лі тоў скі гар нір да 
зра заў — рас сы піс тая ка ша, час-
цей за ўсё грэц кая. Але мож на і з 
буль бай — ва ра най ці «ка ма мі», 
з муч ны мі клёц ка мі, з ту ша най 
ка пус тай. У ад ным сла ву тым 
ра дзі ві лаў скім рэ цэп це, які пры-
вя дзем ні жэй, зра зы па да юць у 
бо ха не хле ба.

Па хо джан не зра заў да гэ туль 
дак лад на не акрэс ле на. Маг-
чы ма, наз ва па хо дзіць ад поль-
ска га zraz — «зрэз», «лус та мя-
са». Літ ва і Бе ла русь, Поль шча 
і Укра і на, як спад ка ем цы Рэ чы 
Па спа лі тай, усе за яў ля юць свае 
прэ тэн зіі на вы на ход ніц тва даў-
ня га сар мац ка га да лі ка тэ су. Ці 
не пер шы пісь мо ва за фік са ва-
ны рэ цэпт зра заў мож на знай-
сці ў сла ву тай кні зе Вой цэ ха 

Вя лёнд кі «Ку хар дас ка на лы» 
(1783), але ўжо быц цам бы пры 
два ры Яд ві гі і Ягай лы вель мі лю-
бі лі зра зы і час та іх па да ва лі. І 
хоць не ка то рым па да ба ец ца лі-
чыць, што гэ та ме на ві та Ягай ла 
пры вёз зра зы ў Кра каў з Літ вы, 
але больш ве ра год на, што яны 
тра пі лі ў Поль шчу з Гер ма ніі або 
Аў стрыі. Па-ня мец ку ана ла гіч-
ная зра зам стра ва на зы ва ец ца 
Rіnderroulade або Rіndsroulade, а 
ад на з най больш улю бё ных нем-
ца мі на чы нак для іх — са лё ныя 
агур кі з цы бу ляй. Ядуць іх нем цы 
най час цей па ня дзе лях — маг-
чы ма, што дзён нае спа жы ван не 
зра заў на шай шлях тай — ты-
по вая пра ява «сар мац кай» не-
ўмер ка ва нас ці ў ежы. Па доб ная 
фран цуз ская стра ва на зы ва ец ца 
paupіette (най больш па пу ляр ная 
ў Нар ман дыі), на Маль це іх на-
зы ва юць bragіolі, ёсць ана ла гі 
зра заў у Іта ліі, Бель гіі і ў ін шых 
кра і нах.

З ця гам ча су наз ва «зра зы» 
рас паў сю дзі ла ся так са ма на 
стра вы з се ча ных мя са або ры-
бы (якія слу жаць аба лон кай), на-
чы не ныя роз ны мі, як пра ві ла, не 
мяс ны мі, фар ша мі. «Се ча ныя» 
зра зы (се чан цы) з'я ві лі ся як імі та-
цыя кла січ на га ўзо ру, част ко ва з 
па трэ бы ўты лі за ваць рэшт кі мя са 
ды ін шай сы ра ві ны, якая за ста-
ва ла ся на кух ні ад ін шых страў. 
І, вя до ма, у Бе ла ру сі не маг ло 
абы сці ся без «зра заў» з буль-
бы! Больш па доб ных, ба дай, на 
буль бя ні кі. Та кія буль бя ныя зра-
зы най ле пей есці з ха лод ным кіс-
лым ма ла ком або ке фі рам, ку ды 
па пя рэд не вар та на кры шыць ма-
ла соль ных агу роч каў і ба га та зя-
лё на га кро пу. Зрэш ты, па ды дзе і 
ха лод нае пі ва. Смач на ес ці!

Зра зы ў пры га та ван ні зу сім не скла да ныя. І гэ та, пры знац ца, 
нас моц на па ра да ва ла. Блю да ро біц ца з мя са, але ў якас ці 
на чын кі мож на вы ка рыс тоў ваць роз ныя да лі ка тэ сы. Та му вы 
і на кор мі це сва іх гас цей, і на ват кры ху здзі ві це. Вар та за ў-
ва жыць, што гэ тая стра ва бы ла да рэ чы не толь кі на ста ра-
даў няй кух ні, але і су час най гас па ды ні на пэў на прый дзец ца 
да спа до бы з-за не скла да нас ці пры га та ван ня, сма ку і пры го-
жа га вы гля ду. Вам аба вяз ко ва трэ ба гэ та па спы таць!

ІН ГРЭ ДЫ ЕН ТЫ:
Яла ві чы на (па лянд ві ца) — 400-500 г
Су ша ныя слі вы — 100 г
Су ша ныя аб ры ко сы (ку ра га) — 100 г
Му ка — ад 3 ст. лы жак — для ўкач ван ня
Ві но бе лае ста ло вае — ка ля 1,5 шклян кі
Соль, чор ны пе рац на смак
Алей для сма жан ня — 3-4 ст. лыж кі

СПО САБ ПРЫ ГА ТА ВАН НЯ:
1. Ку ра гу і су ша ныя слі вы за га дзя за ма чыць у бе лым ві не, 

на прык лад, на нач або ха ця б на па ру га дзін.
2. Яла ві чы ну на ра за ем да во лі тон кі мі скры ля мі ўпо пе рак ва-

лок наў, кож ны доб ра ад бі ва ем. З усіх ба коў па сы па ем сол лю, 
пер цам.

3. У кож ны ад бі ты скрыль за горт ва ем па ад ной слі ве і аб ры ко-
се. Мя са, скру ча нае з на чын кай, мож на за вя заць ніт кай (так ра бі лі 
даў ней), ад нак гэ та да во лі пра ца ём кі пра цэс. Та му ў су час ных умо-
вах пра сцей ска рыс тац ца зу ба чыст ка мі і імі за ка лоць вы ра бы.

4. Ука чаць зра зы ў му ку. Вы клас ці на па тэль ню з але ем і 
сма жыць хві лін 7—10.

5. Ві но, якое за ста ло ся ад за моч ван ня су ха фрук таў, вы лі ва-
ем у па тэль ню. Ка лі яго ма ла, мож на да даць ва ды: так, каб вад-
касць па вы шы ні да ся га ла трэ цяй ці чац вёр тай част кі зра заў.

6. На кры ва ем і ста вім у ду хоў ку хві лін на 45 пры 180-200°С 
і ту шым. У ідэа ле ўся віль гаць па він на вы кі пець, ад нак са мі 
зра зы — не пры га рэць.

7. Сер ві ру ем на та лер цы на свой густ: мож на аздо біць са-
ла тай, пят руш кай, ка ва лач кам лі мо на, са мі зра зы па сы паць 
на шат ка ва ным зя ле ні вам.

8. Па да ем з грэц кай ка шай, буль бай або клёц ка мі.
P.S. Сяб ры! На на шым сай це zvіazda.by вы мо жа це ўба чыць 

рэ цэпт з усі мі па кро ка вы мі фо та, так са ма па гля дзець ві дэа 
май стар-класа.

ЗРА ЗЫ

ГА ТА ВАЦЬ ПРОС ТА!
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Ба та ліяБа та лія  ��

«АЖ ДА НА ЧЫ ПАД ІВАН СКАМ КІ ПЕ ЛА ГА РА ЧАЯ БІТ ВА»:
«Ра дзі ві лі я да» — пер шы мас тац кі твор, дзе ў апі сан ні пе ра мо гі 
пад Чаш ні ка мі прад стаў ле на геа гра фія і та па ні мі ка Бе ла ру сі

Праз не вя лі кае мяс тэч ка Іванск (сён няш ні пры ваб ны аг ра га ра док у Чаш ніц кім 
ра ё не Ві цеб скай воб лас ці), рэч ку Улу дый са мі Чаш ні кі на ўрад ці пра ля га юць 
шля хі вя до мых ту рыс тыч ных марш ру таў Бе ла ру сі. А ў дру гой па ло ве ХVІ ста-
год дзя гэ тыя наз вы пры гад ва лі ся мно гі мі та га час ны мі лі та ра та ра мі. Па спры я ла 
та му Чаш ніц кая (Уль ская) біт ва, якая раз гар ну ла ся 450 га доў та му, 26 сту дзе ня 
1564 го да, на бе ра гах ра кі Улы блі зу Іван ска. Гэ тая біт ва ста ла ад ной з цэнт-
раль ных па дзей Лі вон скай вай ны, якая на чвэрць ста год дзя рас па сцёр ла свае 
чор ныя кры лы над на шай Ра дзі май.

Тэма для абмеркаванняТэма для абмеркавання  ��Я НА КРЫ НІЧ НАЙ. 
А ДЗЕ РАД НІ КО ВАЯ?

Або ча му вы клі кае спрэч кі 
но вы пра ект за ко на 

пра геа гра фіч ныя наз вы

Для кож на га ту рыс та 
Шпа лер ная і Обой ная — гэ та два 
роз ныя геа гра фіч ныя аб' ек ты, 
а пры зна чэн не та по ні маў — 
вы кон ваць ад рас ную функ цыю. 

Як толь кі Бе ла сточ чы на ўвай шла ў склад Поль шчы, пер шае, 
што зра бі лі па ля кі, гэ та па мя ня лі на шы наз вы: Гай нуў ка за мест 
Гай наў ка, Бжэ зуў ка за мест Бя ро заў ка, Са кул ка за мест Са кол ка, 
Бя лыс ток за мест Бе ла сток... Дзе на ша зям ля — там і на шы наз вы.

— Гэ та мая пер шая 
вя лі кая ўзна га ро да, 
— пры зна ец ца Вя ча-
слаў Яка вен ка. Ра-
ней у мя не бы лі толь кі 
ад зна кі: «Удар нік ка-
му ніс тыч най пра цы» і 
«Пе ра мож ца 12-й пя-
ці год кі».

За вя лі кі гра мад-
ска-знач ны ўклад у 
раз віц цё і пра цві тан не 
сфе ры куль ту ры Бе ла-
ру сі, кры чаў скі май стар 
за не се ны і ў Вя лі кую 
між на род ную эн цык ла-
пе дыю «Леп шыя лю дзі 
Ра сіі».

Ана толь 
КЛЯ ШЧУК. 

Фо та аў та ра.

Свіс туль ка да Маск вы да вя дзе
Жы хар Кры ча ва, на род ны май стар Бе ла ру сі 

Вя ча слаў Яка вен ка, уз на га ро джа ны ра сій скім 
па мят ным зна кам «Пашана і Сла ва», які ён 
атры маў на мі ну лым тыд ні ў Маск ве ў рэ дак цыі 
Вя лі кай між на род най эн цык ла пе дыі «Леп шыя 
лю дзі Ра сіі». Ва ўзна га род ным па свед чан ні га-
во рыц ца: «За ад ра джэн не тра ды цый най сла-
вян скай глі ня най цац кі-свіс туль кі, за знач ны 
аса біс ты ўклад у за ха ван не і раз віц цё на род-
ных про мыс лаў і ра мёст ваў у тра ды цый най 

куль ту ры Верх ня га Па дняп роўя». Шмат га доў 
Вя ча слаў зай ма ец ца леп кай і аб паль ван нем 
ца цак-свіс ту лек у ста ра жыт ным вы гля дзе. Па 
сут нас ці, гэ ты май стар адзін з пер шых па чаў 
да сле да ваць і ад ра джаць па дняп роў скую цац-
ку, зра біў яе вя до май у Бе ла ру сі і за яе ме жа мі. 
Сён ня на ра дзі ме мно гія ве да юць Вя ча сла ва 
як удзель ні ка на род ных свят, фес ты ва ляў на-
род ных май строў, рэс пуб лі кан скіх «Да жы нак», 
Дзён бе ла рус ка га пісь мен ства.


