
Гэ тая стра ва (а дак лад на — 
кам па нент больш скла да ных 
страў) вя до мая бе ла рус кім эт-
ног ра фам до сыць даў но і тра-
пі ла ў мно гія эн цык ла пе дыі. 
Яна шы ро ка вя до мая ў Брас-
лаў скім, Мя дзель скім, Ваў ка-
выс кім ра ё нах, част ко ва на 
Ма гі лёў шчы не, Цэнт раль ным і 
Ус ход нім Па лес сі. Зрэш ты, гэ-
та толь кі не ка то рыя мес цы, дзе 
ла зан кі за фік са ва лі эт на гра фіч-
ныя экс пе ды цыі, з ча го зу сім 
не вы ні кае, што іх не ве да лі ў 
ін шых ра ё нах Бе ла ру сі. Прос та 
не ўсю ды эт ног ра фы да еха лі.

Ра біць ла зан кі до сыць прос та: 
кру та за ме ша нае цес та з пша ніч-
най, жыт няй або грэц кай му кі тон ка 
рас кач ва юць, рэ жуць на квад ра ты 
(ром бы, трох кут ні кі), ва раць, ад цэдж-
ва юць, за лі ва юць са лам, але ем з цы-
бу ляй ці смя та най, у пост — цёр тым 
ма кам, тоў ча ным іль ня ным се ме нем, 
раз мя ты мі яга да мі. У больш дас ка-
на лых ва ры ян тах ад ва ра ныя ла зан кі 
ту шаць у пяч ным ду ху са смя та най 
або за пя ка юць з мя сам, ка пус тай і 
ін шы мі да дат ка мі; ча сам сма жаць. У 
ін шых вы пад ках ла зан кі ўжы ва юц ца 
як са стаў ная част ка су поў — на прык-
лад, грыб но га або юш кі.

І тэх на ло гія пры га та ван ня, і са ма 
наз ва вы клі ка юць аса цы я цыі з італь-
ян скай ла зан няй. Та кое су па дзен не, 
на ту раль на, не вы пад ко вае. Ла зан кі, 
вя до мыя так са ма ў Поль шчы, Літ ве 
і ва Укра і не, і ёсць не што ін шае, як 
адап та ва ная не ка лі кух няй Рэ чы Па-
спа лі тай ла зан ня. Гэ тая стра ва мае 
вель мі доў гую і ці ка вую гіс то рыю. 
Ла занья (lasagne), як мяр ку юць, — 
най больш ста ра жыт ная фор ма «па-
сты». Ёсць звест кі, што на па чат ку ў 
Ста ра жыт най Грэ цыі сло вам laganon 
на зы ва лі пляс ка тую хлеб ную ля пёш-
ку. Рым ля не, па зы чыў шы та кую ля-
пёш ку ад грэ каў, па ча лі раз ра заць 
яе на тон кія скры лі, якія на зы ва лі 
laganі. Іх лю бі лі Цы цэ рон і Га ра цый. 
Лі чыц ца, што laganі ўяў ля лі са бой 
сма жа ныя па лос кі цес та, якія да да-
ва лі ся ў ту ша ную агародніну або ў 
су пы. У ран няе ся рэд ня веч ча стра ва 
транс фар ма ва ла ся і ста ла па доб най 
да муч ных клё цак, якія да да ва лі ся 
ў гар шчок з ту ша ны мі мя сам або 
агароднінай. У ча сы Мар ка По ла (ХІ ІІ 
ста год дзе) ла зан ня ўжо, у асноў ным, 
бы ла па доб най на су час ную: тон кія 
пляс ка тыя шы ро кія ка вал кі цес та, 
звы чай на пра ма ву голь ныя — а пры 
су час най ма са вай вы твор час ці пе-
ра важ на гаф ры ра ва ныя (на кшталт 
шы фе ру). Спа чат ку яны ад вар ва-
юц ца як лок шы на (хут ка га пры га та-
ван ня), а по тым ту шац ца ў пе чы ці 
ду хоў цы з раз на стай ны мі да дат ка мі 
(агароднінай, мя сам, гры ба мі і г.д.).

Ка лі і як ла зан кі тра пі лі з Іта ліі 
да нас? Пры ня та лі чыць, што гэ тай 
ку лі нар най іна ва цы яй, як і мно гі мі ін-
шы мі (на прык лад, зя лё най са ла тай і 
ўво гу ле раз на стай най зе ля ні най) мы 
аба вя за ны ка ра ле ве Бо не Сфор цы, 
жон цы ка ра ля Жы гі мон та Ста ро га і 
ма ці Жы гі мон та Аў гус та. З са ма га 
пры ез ду ў Поль шчу і Літ ву ў 1518 
го дзе Бо на ме ла шмат лі кае акру-
жэн не з італь ян цаў, ад мыс лоў цаў у 

роз ных га лі нах, у 
тым лі ку ку ха раў, 
якія зра бі лі знач ны 
ўплыў на па шы-
рэн не най ноў шых 
за ход не еў ра пей-
скіх куль тур ных і 
тэх ніч ных да сяг-
нен няў, спа жы вец-
кіх пры хіль нас цяў 
эпо хі Рэ не сан су на 
на шых зем лях. З яе іме нем звяз-
ва юць з'яў лен не або па шы рэн не 
ў ме ню арыс та кра тыі эк за тыч най 
ус ход няй са да ві ны — апель сі наў, 
лі мо наў, гра на таў, а так са ма пры-
праў — шаф ра ну, фен хе лю, ім бі ру, 
цы на мо ну, цук ру; яшчэ і алі вак, каш-
та наў, ра зы нак, міг да лаў, мар цы па-
наў, ры су і г.д. Най больш яск ра вым 
но ва ўвя дзен нем эпо хі Бо ны лі чыц ца 
са ла та і ін шая га род ні на, а так са ма 
ўвя дзен не ва ўжы так ві дэль цаў.

На ват ка лі ла зан кі і не бы лі за па-
зы ча ны ме на ві та пры Бо не, у лю бым 
вы пад ку су вя зі з італь ян скай кух няй, 
уста ля ва ныя пры ёй, дак лад на пры-
чы ні лі ся да та го, што адзін з са мых 
пры кмет ных эле мен таў гэ тай кух ні 
ра на ці поз на тра піў у ме ню на шых 
прод каў. Пры гэ тым ла зан кі на бы лі 
«ту тэй шы» ак цэнт: іх ста лі га та ваць 
з ты по ва мяс цо вы мі да дат ка мі.

Ад на з пер шых зга дак пра ла зан-
кі ў Рэ чы Па спа лі тай ад но сіц ца да 
1632 го да. Фран цуз скі ін жы нер-фар-
ты фі ка тар Гі ём Бап лан пры га таваў 
та ды ла зан кі з грэц кай му кі з ма ка-
вым ма ла ком. Гэ та ты по ва ві гі лій ная 
стра ва, якую га ту юць на пя рэ дад ні 
Бо жа га На ра джэн ня. Ме на ві та да 
гэ та га свя та пе ра важ на і га та ва лі 
ў нас ла зан кі: на прык лад, ла зан кі з 

ка пус тай і гры ба мі або грыб ны 
суп з ла зан ка мі. Ча сам ла зан-
ка мі, якія ва раць або ту шаць, 
на зы ва лі так са ма па доб ныя да 
іх фор май ла ман цы — су хое 
ка ляд нае пе чы ва, якое ядуць, 
ма ка ю чы ў мя до вую сы ту або 
ма ка вае ма ла ко.

Шы ро кае за сва ен не ла за нак 
на род най ку лі на ры яй Бе ла ру сі 
ад бы ло ся ў ХІХ ста год дзі. Га-

лоў ная та га час ная ку лі нар ная кні-
га — «Ку хар ка Лі тоў ская» Він цэн ты 
За вад скай — згад вае толь кі 2 ві ды 
ла за нак: ла зан кі, за пе ча ныя з вяс-
ко вым сы рам (ві да воч на, тва рож ным 
клін ко вым) і дэ серт ныя ла зан кі, за пе-
ча ныя з мас лам, цук рам, ра зы нка мі 
і яй ка мі. Але на са мрэч вя до ма па ра 
дзя сят каў чыс та ту тэй шых ва ры ян-
таў ла за нак — пе ра важ на пос ных, 
але так са ма і з мяс ны мі да дат ка мі.

Вы ключ на бе ла рус кае сло ва, якім 
мож на на зы ваць ла зан кі, — «скры лі-
кі», або «скрыль кі». Як ні дзіў на, яно 
лепш за ха ва ла ся ў лі тоў скай мо ве, 
дзе ла зан кі на зы ва юць па-роз на му, 
але час цей за ўсё skrydlaі, skrylaі. 
Гэ та не вы клю чэн не, а, хут чэй, пра-
ві ла: бе ла рус кія стра вы час та на-
зы ва юць сло ва мі, за па зы ча ны мі з 
лі тоў скай, і на ад ва рот.

Шмат у якіх рэ ста ра нах Бе ла ру сі 
сён ня мож на па каш та ваць без асаб-
лі вых праб лем італь ян скую ла зан-
ню — але па спра буй це за пы тац ца 
там пра ту тэй шыя ла зан кі! Зрэш ты, 
ча му б ме на ві та італь ян скім рэ ста ра-
нам не рас па чаць ад ра джэн не не за-
слу жа на за бы тай на шым гаст ра на-
міч ным афі цы ё зам стра вы? У якас ці 
май го не вя ліч ка га ўнёс ку ў гэ тую 
спра ву, ак ту аль ныя рэ цэп ты:

Клу бы гіс та рыч най рэ кан струк цыі — 
гэ та асаб лі вы свет, у якім 

ажы ва юць цэ лыя эпо хі. Кры жа кі 
ці ва я ры-ліц ві ны, шат ланд скія або 
анг лій скія пе ха цін цы — кім быць, 
мож на вы браць на ўлас ны густ. А 
да лей, пас ля доў на, дзень за днём 

шыць са бе ад па вед ны кас цюм, 
пад бі раць зброю, вы ву чаць куль ту ру... 

Для су час на га гла ба ліс тыч на га 
све ту та кое за хап лен не, па га дзі це ся, 

зда ец ца вель мі элі тар ным.

Уба чыць кас цю мы роз ных эпох, зброю, 
зроб ле ную па ўзо рах ары гі наль най, ста ра-
жыт ныя му зыч ныя ін стру мен ты мож на бы ло 
на вы ста ве-кон кур се «Да спе хі ста год дзя», 
якая ла дзі ла ся ў Бе ла рус кім на цы я наль ным 
тэх ніч ным уні вер сі тэ це. Прэ зен та ваць свае 
пра цы сю ды за ві та лі кі раў нік на род на га ва ен-
на-гіс та рыч на га клу ба «Зо лак» го ра да Жо дзі-
на, кі раў ні кі клу ба гіс та рыч най рэ кан струк цыі 
«Лю цэрн» Мінск ага па ла ца дзя цей і мо ла дзі 
Іры на Са ла вей і Анд рэй Фра лоў, а так са ма 
ўдзель ні кі клу баў «Ка ро на За ха ду» Рэс пуб-
лі кан ска га цэнт ра іна ва цый най і тэх ніч най 
твор час ці. Кож ны клуб прад ста віў свой герб 
(і яго сім во лі ку), да спе хі, ба я вое ўзбра ен не, 
прад ме ты по бы ту, гіс та рыч ныя кас цю мы.

На па чат ку бы ло не зра зу ме ла, ча му ў тэх-
ніч ным уні вер сі тэ це ла дзіц ца та кая вы ста ва. 
Ад нак на чаль нік ад дзе ла бе ла рус кай на-
род най твор час ці цэнт ра «Бе ра гі ня» гэ тай 
уста но вы Ала АЎ СЯН НІ КА ВА па тлу ма чы ла, 
што та кі кон курс у іх ар га ні за ва ны для та го, 
каб за ці ка віць сту дэн таў так са ма зай мац ца 
ры цар ствам, каб аку нуц ца ў гэ ты ін шы свет 
і за ха піц ца ім. Та кое за хап лен не — доб рая 
аль тэр на ты ва спай сам, ужы ван ню ал ка го лю, 
ін шым дрэн ным звыч кам, мяр куе спе цы я ліст. 
Ка лі мо ладзь бу дзе ба віць свой час, ства ра ю-
чы ся рэд ня веч ныя кас цю мы, рэ кан стру ю ю чы 

мі ну лыя эпо хі, у яе па прос ту не бу дзе ча су на 
роз ныя глуп ствы.

На па чат ку сту дэн ты на тое, што ба чы лі, 
рэ ага ва лі па-роз на му. Там, дзе адзін смя яў ся, 
ін шы ўпэў не на і шчы ра ка заў: «А я ха чу гэ тым 
зай мац ца». Ка лі ж май стры, што за ві та лі да 
сту дэн таў, пра вя лі май стар-клас па вы ра бе 
ста ра жыт на га адзен ня, ні хто з мо ла дзі не 
за стаў ся абы яка вым.

Спе цы яль ным гос цем дзеі быў стар шы-
ня Бе ла рус ка га са ю за май строў на род най 
твор час ці Яў ген СА ХУ ТА. Ён так пра ка мен-
та ваў уба ча нае:

— Апош нім ча сам мы мо жам на зі раць, 
як рас це ці ка васць гра мад ства да за бы тых 
ста ро нак на шай мі нуў шчы ны. Ад ра джа юц-
ца роз ныя тэх на ло гіі, асаб лі ва па апра цоў-
цы ме та лу; лю дзі звяр та юць сваю ўва гу на 
ўзбра ен не мі ну лых ста год дзяў. Па пу ляр ным 
ро біц ца ўзнаў лен не ста ра жыт на га кас цю ма. 
Му зыч ныя ін стру мен ты на шых прод каў так-
са ма звяр та юць на ся бе ўва гу. Та кім чы нам, 
су час ні кі вы ву ча юць, як жы лі прод кі, як ба-
ра ні лі сваю зям лю, як да па ма га лі су се дзям, 
а ча сам і зма га лі ся з імі. Пры ем на, што гэ тыя 
тра ды цыі сён ня жы выя. Ду ша ра ду ец ца, ка-
лі гля дзіш на тыя рэ чы, што ад ноў ле ны па 
аў тэн тыч ных тэх на ло гі ях. Мож на ўба чыць 
амаль усе спо са бы апра цоў кі ме та лу: ча кан-
ка, ліц цё, ха лод нае і га ра чае ка ван не, гра ві-
ра ван не. Да во лі поў на прад стаў ле ны і ін шыя 
ві ды ра мёст ваў. Важ на, што ў пра цэ се та кой 
дзей нас ці, хо чам мы та го або не, пра ні ка ем-
ся ад ной важ най дум кай: у Ся рэд ня веч чы 
на шы тэ ры то рыі бы лі еў ра пей скай дзяр жа-
вай. Лю бое да сяг нен не — тэх на ла гіч нае, 
куль тур нае, ва ен нае, ці якое ін шае, за ход-
не еў ра пей скае — ад ра зу ра бі ла ся вя до мым 
на шым май страм, асаб лі ва ў га рад скіх цэ хах, 
якія тут жа іх пе ра хоп лі ва лі і да пра цоў ва лі на 
свой лад. Гэ тыя тра ды цыі, якія пра цяг ва юц ца 
і ад ра джа юц ца сён ня, пад крэс лі ва юць на шу 
еў ра пей скасць.
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За хап лен ніЗа хап лен ні  ��

«ДА СПЕХІ СТА ГОД ДЗЯ»
Як у Ся рэд ня веч чы жы лі лю дзі еў ра пей скай зям лі?..

Па ва жа ная спа да ры ня Але на! 
Наз ва «Ла пат ні кі» вы клі ка ла над-
звы чай вя лі кую ці ка васць у ака-
дэ міч ным ася род дзі гіс то ры каў, 
эт ног ра фаў і мо ва знаў цаў. На 
пер шы по гляд, прос тая па сва ёй 
фор ме і па сва ёй лек січ най асно-
ве, яна ака за ла ся да во лі скла да-
най з пунк ту гле джан ня тлу ма чэн-
ня яе па хо джан ня. Ня гле дзя чы на 
ста ра жыт ны ха рак тар наз вы, да 
сён няш ня га дня не іс нуе адзі най 
вер сіі ад нос на яе эты ма ло гіі. Та му 
пы тан не па хо джан ня за ста ец ца 
ад кры тым, а мы па спра бу ем пе-
ра лі чыць тыя вер сіі, якія іс ну юць, 
і вы ка заць не ка то рыя гі па тэ тыч-
ныя мер ка ван ні.

Па вод ле звес так «Вя лі ка га 
гіс та рыч на га ат ла са Бе ла ру сі» 
(том 2) вёс ка Ла пат ні кі за фік са-
ва на на Ге не раль най кар це «Бе-
ла рус кія зем лі ў XVІІІ ста год дзі». 
Асноў ны змест гэ тай кар ты ад-
люст роў вае на се ле ныя пунк ты 
на бе ла рус кай тэ ры то рыі на пя-
рэ дад ні пер ша га па дзе лу Рэ чы 
Па спа лі тай 1772 го да. У той час 
вёс ка Ла пат ні кі раз мя шча ла ся на 
тэ ры то рыі Ар шан ска га па ве та, 
на ле жа ла да ма ёнт ка Ня рэй ша, 
бы ла ва ўла дан ні ма на хаў ка та-
ліц ка га ма нас ка га ор дэ на пра па-
вед ні каў («Ор дэн бра тоў-пра па-
вед ні каў») — да мі ні кан цаў. Ці ка-
вы факт, што ў пе ры яд Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га ўжы ва ла ся і 
ва ры янт ная наз ва па се лі шча — 
Ла пат ні ца, якая су па да ла з ад най-
мен най рэч кай.

Множ на лі ка вая фор ма най-
мен ня на во дзіць на дум ку аб тым, 
што ў яго асно ву па кла дзе на наз-
ва жы ха роў па вод ле іх за ня ткаў 
або ра мес най дзей нас ці. Ла пат-
ні ка мі на ўсход не сла вян скай (пе-
ра важ на на ра сій скай) тэ ры то рыі 
на зы ва лі лю дзей, якія пля лі лап-
ці, а так са ма тых, хто іх на сіў або 
пра да ваў. Ад нак дак лад насць 
гэ тай вер сіі вы клі кае су мнен ні, 
па коль кі на ціск у наз ве па дае не 
на пер шы склад, а на дру гі. Гэ ты 
факт вы клю чае ма ты ва цыю та по-
ні ма сло вам «ла паць».

Не ка то рыя ву чо ныя-та па ні-
міс ты сцвяр джа юць, што наз ва 
па хо дзіць ад наз вы хаў рус ні каў, 
якія су поль на зай ма лі ся вы ра бам 
драў ля ных ла пат для хле ба. Тым 
больш, што сло ва «ла пат нік» у 
та кім зна чэн ні за ха ва ла ся да 
на шых дзён у асоб ных (паў ноч-
на-за ход ніх) га вор ках Бе ла ру сі. 
Да та го ж у бе ла рус кай та па ні міі 
ня рэд ка су стра ка юц ца наз вы, да-
дзе ныя па пра фе сій ных за ня тках 
жы ха роў: Аў чын ні кі (ад аў чын нік 
«ра мес нік, які зай маў ся вы ра-
бам звяр ко вых фут раў для па ноў 
і аў чы ны для два ро вай пры слу-
гі»), Мед ні кі (ад мед нік «той, хто 
зай маў ся вы твор час цю мед ных 
вы ра баў»), Ка лес ні кі (ад ка лес нік 
«ра мес нік, які зай маў ся вы ра бам 
транс парт ных срод каў»), Шчыт ні-
кі (шчыт ні кі — спе цы я ліс ты, якія 
вы раб ля лі шчы ты), Сан ні кі (сан-
ні кі — май стры, што зай ма лі ся 
вы твор час цю са ней), Чаш ні кі, 
Міс ні кі (ад наз вы спе цы я ліс таў 
па вы ра бе по су ду), Ла дзен ні кі 
(ла дзен нік «май стар па вы ра бе 
ло дак») і мно гія ін шыя. Наз вы та-
ко га ты пу з'я ві лі ся яшчэ ў глы бо-
кай ста ра жыт на сці, ка лі ад бы ло ся 
ад асаб лен не ра мяст ва ад сель-
скай гас па дар кі. Гэ та пры вя ло 
да вы дзя лен ня груп лю дзей, якія 
зай ма лі ся вы ключ на ра мес най 
або пра мыс ло вай дзей нас цю не 
толь кі ў ганд лё ва-пра мыс ло вых 
цэнт рах — га ра дах і мяс тэч ках, 
але і ў сель скай мяс цо вас ці. Згод-
на са Ста ту там Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га 1529 го да, «ра мес ныя 
лю дзі» ад но сі лі ся да пры ві ле я ва-
на га кла са прос та лю дзі наў. Два-
ры-ма ёнт кі гас па да роў, па ноў і 
ба яр — шлях ты ў ВКЛ ме лі сва іх 
улас ных пад да ных, якія вы кон ва-
лі роз ныя спе цы яль ныя служ бы. 
Але, на жаль, у гіс та рыч най лі та-
ра ту ры не су стрэ лі ся за пі сы, якія 
б свед чы лі аб іс на ван ні спе цы я лі-
за цыі па вы ра бе ла пат. Та му гэ-

тая вер сія па тра буе да дат ко ва га 
ўдак лад нен ня.

Вя до ма, што з кан ца XVІІ ста-
год дзя на ба зе пра фе сій ных най-
мен няў ак тыў на ўтва ра лі ся проз-
ві шчы. А та му не вы клю ча на, што 
наз вы на се ле ных пунк таў гэ та га 
пе ры я ду, асно вы якіх ад люст роў-
ва юць род за ня ткаў на сель ніц тва, 
маг лі змя шчаць у сва ёй асно ве 
наз ву гру пы сва я коў, утво ра ную 
ад проз ві шча іх агуль на га прод-
ка, у на шым вы пад ку — Ла пат нік. 
На ант ра па ні міч нае па хо джан не 
наз вы ўказ вае В.Д. Пра ка по віч, 
які ў сва ёй кні зе «Ад куль у вёс кі 
імя: гіс то ры ка-края знаў чы збор нік 
на зваў вё сак Сен нен ска га ра ё-
на» пі ша, што за сце нак Ла пат ні кі 
быў за сна ва ны ба я ры нам Паў лам 
Ла па тай у 1701 го дзе. На жаль, 
спа сыл кі на гіс та рыч ныя да ку мен-
ты, якія па цвер дзі лі б гэ ты факт, 
ад сут ні ча юць. Ра за брац ца ў гэ-
тым, ду маю, мо гуць да па маг чы 
мяс цо выя края знаў цы.

Іс нуе так са ма дум ка, што наз-
ва вёс кі не па срэд на звя за на з 
наз вай рас лі ны. Ла пат ні кам на 
тэ ры то рыі Сма лен шчы ны, Ма-
гі лёў шчы ны і не ка то рых ін шых 
ус ход ніх рэ гі ё наў на шай кра і ны 
на зы ва юць кон скае шчаўе, фор-
ма ліс та яко га на гад вае ла паць. 
З на ву ко ва га пунк ту гле джан ня, 
гэ тая вер сія не праў да па доб ная. 
Кон скае шчаўе рас це па ўсёй тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі, а та му гэ тая 
пры кме та не з'яў ля ец ца ад мет най 
для та го, каб быць па кла дзе най у 
асно ву най мен ня вёс кі.

По шук іс ці ны ўсклад ня ец ца той 
ака ліч нас цю, што наз ва не па срэд-
на звя за на з наз вай ра кі Ла пат ні-
ца. Да пус ка ец ца, што ла пат ні ка мі 
маг лі на зваць лю дзей, якія па ся-
лі лі ся на бе ра зе рэч кі Ла пат ні цы. 
Вы пад кі та ко га пе ра но су наз вы 
ва да ёма на наз ву жы ха роў і па се-
лі шча ў гіс то рыі бе ла рус кай та па-
ні міі су стра ка лі ся не ад на ра зо ва. 
Але ў та кім ра зе ўзні кае чар го вае 
пы тан не ад нос на па хо джан ня наз-
вы рэч кі. Сіс тэм ны ана ліз ма ты ва-
цыі на зваў вод ных аб' ек таў да зво-
ліў вы лу чыць гі по тэ зу, што рэч ка 
Ла пат ні ца маг ла атры маць сваю 
наз ву ад сло ва ла па цець («вель-
мі хут ка бег чы»), якое ад люст роў-
ва ла ў мі ну лым ха рак тар плы ні. 
Ад нак, уліч ва ю чы раў нін ную мяс-
цо васць, па якой пра ця кае ра ка, 
гэ тая вер сія вы клі кае су мнен ні.

Нель га па кі даць па-за ўва гай 
і тое, што ў гід ра ні міі Бе ла ру сі 
знач ны след па кі ну лі бал ты. Та му, 
маг чы ма, раз гад ку рач ной наз вы 
трэ ба шу каць у балц кіх мо вах. 
Са праў ды, на тэ ры то рыі Літ вы і 
Лат віі су стра ка ец ца вель мі мно га 
рэк, азёр, дроб ных геа гра фіч ных 
аб' ек таў з ко ра нем лап-: Ла пе не, 
Ла пі шэ, Ла поя, Ла па ня і інш. Да-
след чы кі балц кай гід ра ні міі (А.Ва-
на гас, А.Та па роў) звяз ва юць па-
хо джан не та ко га ты пу най мен няў 
з балц кі мі сло ва мі lapas «ліс це» і 
lape «лі са». Але пра мая ма ты ва-
цый ная су вязь па між гэ ты мі сло-
ва мі і ўлас ны мі наз ва мі не пра соч-
ва ец ца і на ўрад ці маг чы мая.

Нель га сур' ёз на ста віц ца і 
да мер ка ван ня, што наз ва ней-
кім чы нам звя за на з ба лот ні цай, 
або ла пат ні цай, — ві дам ру сал кі, 
дзяў чы ны-та пель ні цы, якая жы-
ве на ба ло це. Тым больш што 
ру сал кі-ла пат ні цы ў бе ла рус кай 
мі фа ло гіі не су стра ка юц ца — яны 
з'яў ля юц ца ха рак тэр най ад зна кай 
рус кай мі фа ло гіі.

Та кім чы нам, ваш ліст пад-
штурх нуў на ву коў цаў да но вых 
по шу каў па хо джан ня та ям ні чай 
наз вы. Спа дзя ю ся, што нас на-
пе ра дзе ча ка юць ці ка выя фак ты. 
У гэ тым да па мо жа больш глы бо кі 
сіс тэм ны ана ліз і ар хіў ныя ма тэ-
ры я лы.

Р. S. Ша ноў ныя чы та чы! Вас 
ці ка віць, што азна чае наз ва го-
ра да, вёс кі ці мяс тэч ка, у якіх 
вы жы вя це? А мо жа, той мяс-
цо вас ці, ад куль вы ро дам? Вам 
хо чац ца ве даць, ад куль пай шлі 
най мен ні пэў ных уро чы шчаў, 
ля соў, азёр, што раз мя шча юц-
ца ў ва шай мяс цо вас ці? Та ды 
да сы лай це свае ліс ты з пы тан-
ня мі на ад рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га 10 а, га зе та 
«Звяз да» або на элект рон ную 
пош ту іgumеnskі@mаіl.ru, з па-
зна кай «Ігу мен скі тракт. Род-
ныя та по ні мы».

Ла пат ні кі —
ад «лапацець»?

Доб ры дзень! Вель мі ці ка ва вы свет ліць што-не будзь 
пра па хо джан не наз вы вёс кі Ла пат ні кі Ві цеб скай воб лас ці. 
Вёс ка па зна ча на на ста рых кар тах ХVІІІ ста год дзя. Ста-
ра жы лы рас па вя да лі пра тое, што ка лісь ці жы ха ры вёс кі 
пля лі лап ці, — ад сюль і наз ва. Су стра каў ся мне яшчэ і 
ар ты кул пра ла пат ні цу — раз на від насць ру сал кі. Да та го 
ж наз ва маг ла ўтва рыц ца ад ра чул кі, на якой ста іць вё сач-
ка, — Ла пат ні цы. На ад ной са ста рых кар таў яна па зна ча на 
як Ла па цін ка.

Але на ЧЫС ТО ВА, г. Маск ва.

На вашы пытанні адказвае старшыня 
Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі 

пры НАН Беларусі Ігар КАПЫЛОЎ

Не ка то рыя ву чо ныя-та-
па ні міс ты сцвяр джа юць, 
што наз ва па хо дзіць 
ад наз вы хаў рус ні каў, якія 
су поль на зай ма лі ся вы ра бам 
драў ля ных ла пат для хле ба. 

ВІФ ЛЕ ЕМ СКАЯ ЗОР КА
Іс нуе шэ раг вер сій, якія трак ту юць 

па хо джан не зор кі. Па вод ле ад ной з 
іх, гэ тую з'я ву на зы ва юць яд нан нем 
пла нет. А згод на з дру гой гі по тэ зай, 
Віф ле ем скай зор кай бы ла ка ме та. 
Ме на ві та та му на ват на сён няш ніх ка-
ляд ных паш тоў ках мож на ўба чыць 
зо рач ку з пры го жым хвос ці кам.

— Рас тво з'яў ля ец ца ад ным з най-
га лоў ней шых свят у хрыс ці ян стве. Яно 
мае шмат пры го жых тра ды цый, сім ва-
лаў. І, без умоў на, важ нае мес ца ся-
род іх зай мае Віф ле ем ская зор ка. Даў-
ніш нія іў дзей скія аст ра но мы пры зна лі 
з'яў лен не на не бе буй ной зор кі над-
звы чай ным зна кам. Муд ра цы з Ус хо ду 
ўба чы лі яе і вы ра шы лі, што на ра дзіў ся 
но вы цар Іў дзей скі. Яны спа чат ку на кі-
ра ва лі ся ў Іе ру са лім, а пас ля ўжо зор ка 
пры вя ла іх у Віф ле ем і спы ні ла ся над 
мес цам, дзе на ра дзіў ся Ісус. Яны па-
кла ні лі ся Хрыс ту і па кі ну лі свае да ры: 
ла дан, смір ну і зо ла та.

Зор ка з'яў ля ец ца аба вяз ко вым ат-
ры бу там на шых ка ля доў шчы каў. Яе 
заўж ды нес лі на пе ра дзе. Гэ та сім вал 
пры хо ду на зям лю вя лі ка га свят ла, якім 
з'яў ля ец ца Ісус. На яго мы па він ны на-
кі роў ваць свой по зірк, за ім мы му сім 
кро чыць на пе рад.

ВІ ГІ ЛІЯ
Так ка та лі кі на зы ва юць ве чар на пя-

рэ дад ні свя та Бо жа га На ра джэн ня. З 
ві гі лі яй у бе ла ру саў звя за ны шэ раг па-
вер' яў. На прык лад, ні хто не ха цеў, каб 
за стол са дзі лі ся 13 ча ла век. Спра-
ва ў тым, што тры нац ца тым па лі ку 
апост алам на зы ва лі Іу ду, які здра дзіў 
Ісу су. Апы нуц ца на яго мес цы ні хто 
не жа даў.

— Бо жае На ра джэн не — свя та ся-
мей нае, а та му асноў ныя па дзеі па він ны 
ад бы вац ца ў сям'і. Ві гі лія рас па чы на ец ца 
ўве ча ры 24 снеж ня. Вя чэ ру па чы на юць 
пас ля та го, як на не бе з'я віц ца пер шая 
зор ка. Стол на кры ва юць бе лым аб ру-
сам. Пад аб рус ці на яго кла дуць се на, 
сім вал стай ні, дзе на ра дзіў ся Хрыс тос. 
Стра вы па він ны быць пос ны мі. Па тра-
ды цыі, у Бе ла ру сі ў гэ ты ве чар га ту юць 
куц цю, грыб ны суп, юш ку і ін шыя рыб-

ныя стра вы, ва раць кі сель. Коль касць 
страў на са мрэч за ле жыць ад да стат ку 
сям'і. Мы заўж ды імк ну лі ся пры га та ваць 
12 страў па коль кас ці апост алаў. За ста-
лом аба вяз ко ва па кі да лі сва бод нае мес-
ца для не ча ка на га гос ця, та го, хто мо жа 
за ві таць у дом зня нац ку. Гэ та ра бі ла ся 
дзе ля та го, каб не паў та рыць грэх тых, 
хто не пус ціў пе ра на ча ваць пе рад на ра-
джэн нем Хрыс та Ма рыю і Іо сі фа. Вер ні кі 
лі чаць, што ў асо бе та ко га ча ла ве ка да 
нас пры хо дзіць сам Ісус. Пас ля вя чэ ры 
сям'я на кі роў ва ец ца ў храм. А ўжо на на-
ступ ны дзень мы ідзём він ша ваць на шых 
бліз кіх, ад вед ва ем хрэс ні каў, пе рад аём 
паш тоў кі і СМС-па ве дам лен ні.

КА ЛЯ ДА ВАН НЕ
Ці ка ва, што ка лісь ці Кас цёл кры ты-

ка ваў звы чай ка ля да ваць на пя рэ дад ні 
Рас тва. У чэш скіх і поль скіх кас цель-
ных па ву чан нях XV—XVІ ста год дзяў 
асу джа лі лю дзей, якія хо дзяць на-
тоў па мі, кры чаць і імі ту юць га ла сы 
звя роў. У знак пра тэс ту да тра ды цыі 
ка ля да ваць па ча лі ха дзіць... ксян дзы 
і вер ні кі, якія вы кон ва лі цар коў ныя 
пес на пен ні на ла цін скай мо ве.

— Па доб ная тра ды цыя мо жа не на-
столь кі ві да воч ная ў буй ных га ра дах, 
але ў мяс тэч ках, вёс ках яна за ха ва ла ся 
вы дат на. Па мя таю, як пад лет кам ра зам 
з сяб ра мі пе ра апра на лі ся ў пі ліг ры маў 
(нех та апра наў кас цюм мядз ве дзя ці 
авеч кі), ха дзі лі па род ным Ня сві жы і ка-
ля да ва лі ў ві гі лій ны ве чар. Спя ва лі пес ні, 
він ша ва лі лю дзей са свя там і за гэ та 
атрым лі ва лі ад іх па час ту нак.

АПЛАТ КА
У пе ра кла дзе з ла цін скай мо вы — 

«ах вяр ны дар». Гэ та та ню сень кая 
хлеб ная пліт ка, якая вы пя ка ец ца з бе-
лай му кі і ва ды без да баў лен ня драж-
джэй. Тра ды цыя вы пя каць аплат кі ў 
ме жах су час най Бе ла ру сі з'я ві ла ся ў 
ХV cтагоддзі. Пер ша па чат ко ва пра ва 
вы пя каць і рас паў сюдж ваць іх на ле-
жа ла толь кі кляш та рам.

— Пе рад ві гі лій най вя чэ рай усе дзе-
ляц ца аплат кай, бе лым хле бам, сім ва-
лам Хрыс та. І ад лам ва ем іх не дзе ля 
тра ды цыі, а каб склас ці па жа дан ні бліз-

кім, па пра сіць пра ба чэн ня, па він ша-
ваць з на ды хо дзя чым свя там. Ча сам 
для пры га жос ці на аплат ках ма лю юць 
сцэ ну Бо жа га На ра джэн ня ці свя тых. 
У Бе ла ру сі сён ня аплат кі вы раб ля юць 
сёст ры-на за ра цен кі ў На ва груд ку. У іх 
пра цуе са праўд ны ма лень кі «за во дзік» 
па вы пя кан ні бе ла га хле ба.

НА БА ЖЭН СТВА
Ура чыс тую ім шу ў ноч на Рас тво ў 

Кас цё ле на зы ва юць Па стэр кай. Сло-
ва па хо дзіць ад ла цін ска га pastor (па-
стух). Вы мо жа це за пы таць: пры чым 
тут па стуш кі? А пры тым, што пер-
шы мі, ка му анё лы па ве да мі лі пра на-
ра джэн не Хры ста, бы лі па стуш кі, якія 
не па да лёк па сві лі жы вё лу. Ме на ві та 
яны пер шы мі па кла ні лі ся на ро джа-
на му Ісу су.

— У Ня сві жы Бо жае На ра джэн не 
свят ка ва лі па-роз на му. Быў час, ка-
лі ім ша па чы на лася ў 12 га дзін но чы. І 
гэ та бы ло да во лі ці ка ва. Усе спа чат ку 
пра во дзі лі час до ма з сям' ёй, а пас ля 
пры хо дзі лі ў храм, каб пра вес ці гэ тую 
ноч у кас цё ле. Усе ра зам ча ка лі сві тан-
ня. Ве ру ю чыя пры яз джа лі да нас з уся го 
ра ё на! Ня гле дзя чы на тое, што ў кас цё ле 
бы ло да во лі хо лад на (ня свіж скія зі мы 
ка лісь ці бы лі да лё ка не еў ра пей скі мі), 
для мно гіх гэ та з'яў лялася са праўд най 
па дзе яй. Для дзя цей пай сці ў кас цёл і 
вяр нуц ца да до му а 4-й га дзі не бы ло да-
во лі ад важ ным учын кам.

КА ЛЯД НАЯ ЁЛ КА
Гэ та пры Са ве тах па ча лі ўпры гож-

ваць на ва год нюю ёл ку, а ра ней яна 

заўж ды бы ла ка ляд ная. Тра ды цыя 
за ві хац ца з хвой ным дрэ вам уз нік-
ла ў ся рэд ня веч най Гер ма ніі. Праз 
не каль кі ста год дзяў яна «тра пі ла» ў 
Анг лію і Фран цыю, а по тым рас паў сю-
дзі ла ся па ўсёй Еў ро пе. Упры гож ва лі 
ёл ку ра ней не плас ты ка вы мі ша ра мі, а 
пер ні ка мі ў фор ме сэр ца, арэ ха мі, вы-
ра ба мі з ка ля ро вай па пе ры, са ло мы... 
Да нас па доб ная тра ды цыя прый шла 
толь кі ў ХІХ ста год дзі.

— Ёл ка — веч на зя лё нае дрэ ва, якое 
сім ва лі зуе над зею на веч нае жыц цё. Яно 
так са ма па він на ста яць пад час свя та ў 
на шых сем' ях. Пры го жа пры бра ная ёл ка 
пад крэс лі вае важ насць свя та для дзе-
так, якія ў Рас тво шу ка юць пад дрэ вам 
па да рун кі ад свя то га Мі ка лая.

ЯСЕЛЬ КІ
З'яў ля юц ца част кай ка ляд най кам-

па зі цыі, ма ке та, які па каз вае ін тэр' ер 
стай ні ў Віф ле е ме ў тую ноч, ка лі там 
на ра дзіў ся Ісус Хрыс тос. Час цей за 
усё яна прад стаў ле на ў фор ме ста-
ен кі. У кож най бат лей цы зна хо дзіц ца 
Ісус, Дзе ва Ма рыя, свя ты Іо сіф. Да во-
лі час та ўдзель ні ка мі па доб ных экс па-
зі цый ста но вяц ца муд ра цы, якія пры-
нес лі да ры Ісу су, авеч ка, вол і асёл. 
Пер шую па доб ную па ста ноў ку змай-
стра ваў свя ты Фран ці шак яшчэ ў 1223 
го дзе. Ад бы ло ся гэ та ў Іта ліі.

— Тра ды цыі ўзмац ня юць ча ла ве ка. 
Мы свят ку ем Бо жае На ра джэн не не з 

ад чу ван нем, што гэ та на дыш ла гіс та-
рыч ная да та, па зна ча ная ў на шым ка-
лен да ры. Мы свят ку ем яго з дум кай аб 
тым, што Ісус на ра джа ец ца сён ня ся род 
нас, у на шым ася род дзі, у на шых сем' ях 
і сэр цах. Кі ру ю чы ся ёй, я вы ра шыў: яс лі, 
сцэ на на ра джэн ня Ісу са Хрыс та ў ма ёй 
па ра фіі на За ла той Гор цы бу дуць вы гля-
даць не тра ды цый на. Мы збу да ва лі вя лі кі 
ма кет су час на га го ра да, па якім ез дзяць 
цяг ні кі, ма шы ны, ста іць ёл ка, а ў цэнт ры, 
на ўзвыш шы, зна хо дзіц ца сцэ на Бо жа га 
На ра джэн ня.

Ка ля ясе лек у гэ тыя свя точ ныя дні 
мож на час та па ба чыць ма лень кіх дзе так. 
Яны пры хо дзяць да Ісу са, ні бы ма лень кія 
муд ра цы, каб па кі нуць свае да ры, — цу-
кер кі і ман да рын кі для па час тун ку. Для 
дзі ця ці кож нае свя та як вя лі кая ўра чыс-
тасць. Ад ной чы ў ад ным кас цё ле ў пе-
ры яд свят ка ван ня Бо жа га На ра джэн ня 
знік ла фі гу ра ма лень ка га Ісу са. «Ве да-
е це, што ад бы ло ся? У нас знік ла фі гу-
ра Дзі цят кі Ісу са», — раз губ ле на ка заў 
та ды свя тар. Тым ча сам з-за спі нак са-
мых да лё кіх кас цель ных лаў па чу ла ся 
ней кая мі тус ня, і праз не каль кі се кунд у 
цэнт раль ным пра хо дзе з'я віў ся хлоп чык, 
які цяг нуў на ма туз ку вя лі кі са ма звал. 
«Гэ та я ўзяў ма лень ка га Ісу са, — шчы-
ра пры знаў ся хлоп чык. — Бо па абя цаў 
яму, што, ка лі мне баць кі па до раць вя-
лі кую ма шын ку, ён бу дзе пер шым, ка го 
я па ка таю».

Та рас ШЧЫ РЫ.

СІМ ВА ЛЫ, НА ПОЎ НЕ НЫЯ СЭН САМ

Ла зан кі

ТЫ ПО ВА «ВІ ГІ ЛІЙ НЫЯ» ЛА ЗАН КІ 
З КІС ЛАЙ КА ПУС ТАЙ І ГРЫ БА МІ

Склад ні кі: му ка і яй кі на ла зан кі як у па пя рэд нім рэ цэп це (або 500 г 
га то вых ла за нак — на прык лад, італь ян скіх), 500 г кіс лай ка пус ты, 
1 цы бу ля, 50 г су ша ных ба ра ві коў, 2 ст. лыж кі му кі, 2 ст. лыж кі мас ла + 
тро хі мас ла або алею для змаз ван ня фор мы, алей або алі ва (з алі вак), 
соль, пе рац на смак.

Спо саб пры га та ван ня. Гры бы ста ран на мы ем, за моч ва ем на ноч 
у ха лод най ва дзе, за тым ва рым да га тоў нас ці, ад цэдж ва ем і дроб на 
кры шым (ад вар не вы лі ва ем). Ка пус ту, ка лі за над та кіс лая, па ло-
шчам, за тым за лі ва ем грыб ным ад ва рам, тро хі раз баў ля ем ва дой і ва-
рым да мяк кас ці. Га ту ем ла зан кі як у па пя рэд нім рэ цэп це (або ва рым 
фаб рыч ныя па вод ле рэ цэп ту на ўпа коў цы, да ста ну al dente — тро хі 
не да ва ра на га). Цы бу лю дроб на кры шым, пад смаж ва ем на па тэль ні да 
праз рыс та га ста ну, да сы па ем му ку і да смаж ва ем. Змеш ва ем ка пус-
ту з гры ба мі і за смаж кай, да да ём 1—2 лыж кі алею і яшчэ хві лі ну да-
смаж ва ем на ма лым аг ні. Да да ём соль і пе рац на смак. Вы клад ва ем 
на бля ху і за пя ка ем у ду хоў цы пры тэм пе ра ту ры 200°C ка ля 20 хві лін.

ЛА ЗАН КІ 
(ба за вы рэ цэпт)

Склад ні кі: 2 шклян кі му кі, 2 яй кі, 
3-4 лыж кі ва ды, соль.

Спо саб пры га та ван ня. Му ку пра-
се яць на рас ка тач ную дош ку, зра біць 
па глыб лен не, убіць яй кі, уліць ва ду, пе-
ра мя шаць да атры ман ня за гус це лай, 
цвер да ва тай ма сы, ста ран на сфар ма-
ваць, па дзя ліць на част кі, тон ка рас ка чаць і па кі нуць цес та, каб пад сох-
ла. За тым па сы паць му кой, скру ціць у роль ку (жгут), якую па кро іць на 
па лос кі шы ры нёй 2 см, а іх па дзя ліць на квад ра ці кі і рас ка чаць па дош цы. 
Ла зан кі апус ціць у кі пя чую пад со ле ную ва ду, пе ра мя шаць, пры крыць 
на крыў кай, па ва рыць, ад ца дзіць, зліць га ра чую ва ду.

На вош та ма лыя кла дуць у яс лі да Дзі цят кі Ісу са цу кер кі і для ка го да-
рос лыя па кі да юць воль нае мес ца за ста лом у пе рад ка ляд ны ве чар? Па 
прось бе «Звяз ды» ай цец Юрый САНЬ КО, прэс-сак ра тар Кан фе рэн цыі 
ка та ліц кіх епіс ка паў Бе ла ру сі, даў тлу ма чэн не га лоў ным сім ва лам свя та 
Бо жа га На ра джэн ня.

Род ныя та по ні мыРод ныя та по ні мы  ��

ДухоўнасцьДухоўнасць  ��
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Рыцар з клу ба «Лю цэрн».

Ва яр з «Ка ро ны За ха ду».


