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Юрый ЯРО ШЫК, вя ду чы «Бе ла русь LІFE», 
рэ жы сёр

1. «Рэ аль нае ка хан не» — са мая зі мо вая, свя-
точ ная і цы та ва ная гіс то рыя. Аль ма нах ся род лю-
боў ных гіс то рый да Рас тва. Кра са бры тан ска га кі-
не ма то гра фа і цу доў нае му зыч нае су пра ва джэн-
не. Доб ры на строй вам бу дзе за бяс пе ча ны.

2. «Бой фрэнд з бу ду чы ні» — фільм у ары гі-
на ле на зы ва ец ца «Пра час» і з'яў ля ец ца но вым 
шэ дэў рам рэ жы сё ра Ры чар да Кёр ці са з Бі лам 
Найі, які на гэ ты раз не іг рае вам пі ра. На га дае вам 
чар го вы раз, што трэ ба ца ніць кож нае ім гнен не.

3. «Джу лія і Джу лі. Спа сці га ю чы мас тац-
тва фран цуз скай ку лі на рыі» — гіс то рыя дзвюх 
дзяў чат з ад ным імем і ад ноль ка вым гус там, якія 
жы лі з роз ні цай у паў ста год дзя. Змо жа це ўба-
чыць не ве ра год ных Мэ рыл Стрып і Эмі Адамс. 
Па лю бі це мас ла і час нок і, маг чы ма, на ват ад пра-
ві це ся ў Па рыж у по шу ках «boeuf bourguіgnon». 
Што гэ та за стра ва, да ве да е це ся пас ля пра гля ду 
філь ма.

4. «Са бры на» — лёг кая кар ці на пра Па пя-
луш ку з 60-х. Спа чат ку яна за ка ха ла ся ў ад на го 
прын ца, а стаў шы прын цэ сай, змя ні ла свой вы-
бар. Рэ ка мен дую гля дзець ва ры янт ме на ві та з 
Од ры Хэп берн.

5. «Ле ген да №17» — гэ та, ма быць, леп шы 
фільм пра ха кей. Пас ля пра гля ду за ра джа еш ся 
энер гі яй Ва ле рыя Хар ла ма ва. Прык лад, які на-
тхняе на ба раць бу за сваё жыц цё і за сваю кра і-
ну, вы клі кае «жа дан не» хва рэць за яе. Асаб лі ва 
ак ту аль на пе рад чэм пі я на там све ту па ха кеі.

Ухва ле на ды е то ла га мі
Ігар лю біць бу тэрб ро ды з каў ба-

сой, і ба бу ля заў сё ды яму іх ро біць. 
Але ад ной чы ўнук па ды шоў з не-
звы чай най прось бай:

— Зра бі, ка лі лас ка, бу тэрб род 
з цу кер кай!

— Што, на хлеб па клас ці цу кер-
ку? — здзіў ля ец ца ба бу ля.

— Не, цу кер ку па кла дзі на каў-
ба су. Ад хле ба лю дзі таў сце юць...

Ніколі не рана?
Ча ты рох га до вы Мак сім ка за явіў 

ад ной чы баць кам:
— Я хут ка бу ду жа ніц ца і заўт-

ра пры вя ду жа ні цу да вас па зна ё-
міць. Жа ні ца мая жы ве ўжо ра зам 
са мной у на шым дзі ця чым сад ку.

Па кла па ці ла ся
Ма лень кая Ма ры на звяр та ец ца 

да кош кі Маль ві ны: «Маль ві на, та бе 
нель га ма лач ка. Бо яно ха лод нае і 
яшчэ не са пса ва ла ся ў ха ла дзіль-
ні ку...».

Юбі ляр ка
Ба бу ля ка жа ўнуч цы:
— Ірын ка, ты ўжо вя лі кая. У ця-

бе не ўза ба ве юбі лей — пяць га доў 
споў ніц ца.

— Што ж мне ра біць? — су ме-
ла ся ма лая. — Я ўжо та кая ста-
рая! Ця пер я ра зу мею, ча му на 
мя не хлоп чы кі зу сім гля дзець не 
хо чуць...

«Не фар мат»
Дзед узяў гі та ру і па чаў вы кон-

ваць роз ныя пес ні. Усім па да ба ец-
ца, а ўну ку не вель мі. Алё ша цяр-
пеў, цяр пеў, ды по тым звяр та ец ца 
да баць кі:

— Та та, вазь мі ды вы клю чы дзя-
ду лю!

Ад ным сло вам
Вы ха валь ні ца про сіць дзя цей 

рас ка заць пра сва іх баць коў. Ру ку 
цяг не Ві та лік:

— Мой та та Іван пра цуе так сіс-
там, а ма ма — пры го жая...

Чэм пі ён ка 
па аб дым ках

Ірын ка про сіць:
— Ба бу леч ка Ган нач ка, не трэ-

ба так моц на мя не аб ды маць. А то 
я зла ма ю ся, і ні я кі клей не да па-
мо жа!

За пі саў 
Кан стан цін КАР НЯ ЛЮК

�

5 ФІЛЬ МАЎ для ся мей на га 
пра гля ду:

Пя соч ні цаПя соч ні ца  ��

Увага: конкурс!Увага: конкурс!  ��

Тац ця на ШВЕД, ды рэк тар Цэнт ра лі за ва най 
сіс тэ мы дзі ця чых біб лі я тэк г. Мін ска:

1. Каб ад па чыць ду шой, пра па ную па чы таць апо весць 
А. Гры на «Пун со выя вет ра зі». Ча ла ве ку прос та не аб-
ход на мець у жыц ці за па вет ную ма ру, ве рыць і імк нуц ца 
да яе, та ды яна аба вяз ко ва здзейс ніц ца. І хоць кні га на-
пі са на даў но, яна і сён ня хва люе ча ла ве чыя сэр цы, бо 
рас па вя дае пра са мыя свет лыя і ўзнёс лыя па чуц ці.

2. Вы жы вя це ў Мін ску? Та ды пра чы тай це кні гу пра 
мін чан — «Тэ ры то рыя ду шы» Н. Бат ра ко вай. Су час ны 
за хап ляль ны ра ман пра скла да нас ці ўза е ма ад но сін муж-
чы ны і жан чы ны, пра тое, якія мы ўсё ж роз ныя. Мож на 
з'е хаць з го ра да, па кі нуць род ных лю дзей, але як пай сці 
ад ся бе, як пе ра стаць ка хаць, ка лі пры су стрэ чы з пэў ным 
ча ла ве кам сэр ца б'ец ца час цей?

3. А. Жва леў скі і Я. Па стэр нак, «Час заўж ды доб-
ры». Рэ ка мен дую! Каб знай сці ўза е ма ра зу мен не з дзі цем 
і ад чуць, што цёп лыя, сяб роў скія ста сун кі з бліз кі мі — тое, 
што не аб ход на аб са лют на кож на му з нас, па зна ём це ся 
блі жэй з гэ ты мі цу доў ны мі су час ны мі аў та ра мі. Да рэ чы, у 
дзі ця чых біб лі я тэ ках Мін ска яны час та бы ва юць у гас цях. 
Пры ходзь це і вы на гэ тыя су стрэ чы, га ран та ва на ад кры-
е це для ся бе шмат ці ка ва га!

4. Мая са мая лю бі мая з дзя цін ства каз ка — «Пун-
со вая кве тач ка» С. Ак са ка ва. Доб ра зна ё мы нам сю-
жэт — на са мрэч больш, чым прос та гіс то рыя. Гэ та 
жыц цё вая муд расць: ка лі ча ла век ро біць да бро, яно 
вяр та ец ца і пры но сіць но выя яр кія ўра жан ні, сяб роў-
ства, ка хан не.

5. Раю звяр нуць ува гу на кні гу Г. Мар чу ка «Квет кі 
пра він цыі». Яна не лёг кая для ўспры ман ня, але вар тая 
та го, каб быць пра чы та най, і пе ра чы та най удум лі ва. Бо 
пра па нуе па раз ва жаць вось аб чым: толь кі зра зу меў шы 
сва іх бліз кіх лю дзей, мы рас стаў ля ем усё па па лі чках і 
зна хо дзім сэнс ва ўлас ным жыц ці.

5 КНІ Г для  чы тан ня 
разам з дзецьмі:

ФОТАЗДЫМАК З ГІСТОРЫЯЙ
Гар та ю чы свой ся мей ны 
аль бом, ве тэ ран 
пе да га гіч най пра цы 
Ва лян ці на Ша па ра ва 
з вёс кі Ста рая Бе лі ца 
Го мель ска га ра ё на ні бы та 
на ноў пе ра жы вае мі ну лае 
і пай мен на ўзгад вае ўсю 
сваю не ма лень кую сям'ю. 
Вы ра шы ла яна па дзя ліц ца 
гэ ты мі ўспа мі на мі і з 
лю бі май га зе тай — усё 
ж ра зам са «Звяз дой», 
пры зна ец ца, ці не больш 
за 50 га доў!

З тых да лё кіх, пас ля ва-
ен ных ча соў і па ча ла Ва лян-
ці на Іва наў на свой апо вед. 
«Вель мі цяж кае бы ло жыц цё 
та ды, але вы ру ча ла зям ля-
ма тух на, — уз гад вае на ша 
чы тач ка. — Та та ўвесь час 
ка заў нам: «Дзе ці, ша нуй це 
зя мель ку. Яна на кор міць, 
на по іць і адзе не вас». Ця пер 
так зям лю не ша ну юць — 
шмат гас па да роў ма ла дых, 
зда ро вых, а ўчаст кі за рас та-
юць пус та зел лем...».

Баць кі Ве ры Іва наў ны па-
жа ні лі ся ў 1925 го дзе: ён — 
уда вец з 4 дзець мі (2 сы ны і 2 
дач кі) і яна — так са ма ўда ва, 
з сы нам. На ра дзі лі ся ў сям'і 
яшчэ 11 дзя цей, але двое не-
маў лят бы лі зу сім сла бень кі мі і 
пра жы лі ўся го не каль кі дзён... 
У 1936 го дзе ў Маск ве ма ма 
Ду ня атры ма ла ста тус ма ці-
ге ра і ні і ад па вед ны ор дэн — 
за ла тую зор ку, якую ўру чаў 
сам Мак сім Гор кі. Зда ва ла ся 
б, ад на вяс коў цам — а сям'я 
жы ла ў не вя ліч кім па сёл ку на 
16 два роў — толь кі ра да вац ца 
за су сед ку. «Але знай шоў ся 
ча ла век — ад на асоб нік, які 
на пі саў у Маск ву, што ня пра-
віль на да лі ма ме ўзна га ро ду, 
што ў яе чац вё ра чу жых дзя-
цей, — рас па вя дае Ва лян ці на 
Іва наў на. — Пры еха лі пра вя-
раль шчы кі і ста лі пы тац ца ў 
дзя цей, хто ім ма ма. Усе ад ка-
за лі, што ма ма Ду ня... А ка лі 
ма ма па мер ла, па мя таю, пры-
ехаў па сы нак, і я ска за ла, які 
ён ма лай чы на, што пры ехаў 

па ха ваць ма ча ху. А ён мне: 
«Сяст ра, не ка жы так. Для 
ма мы мы ўсе бы лі род ны мі, 
а яна нам усім бы ла ма май». 
По тым мае бра ты і сёст ры 
вы бра лі кож ны свой шлях у 
жыц ці: Ве ра ста ла фель ча-
рам, Ні на і я — на стаў ні ца мі 
ма лод шых кла саў, Лю ба бы ла 
і бух гал та рам, і шэф-ку харам, 
На дзя — на чаль ні кам пош ты, 
Аляк сей — пра ра бам; Пе ця 
на 7 га доў пай шоў слу жыць у 
марф лот, по тым пра ца ваў то-
ка рам; Яша стаў бры га дзі рам, 
стар шы нёй сель ска га Са ве та; 
То ня — фель чар-аку шэр ка ад 
Бо га, Аня — цы руль ні ца, Зоя 
— пра да вач ка, Шу ра — трак-
та рыст, Іван — сле сар. Яшчэ 
быў Ягор, да слу жыў ся да лей-
тэ нан та, за гі нуў на фін скай 
вай не...».

На пер шым здым ку, да та-
ва ным 1954 го дам, — ад ны 
дзяў ча ты ва кол ма мы, ня ма 
толь кі ста рэй шай сяст ры. Зле-
ва на пра ва ста яць То ня, Ве-
ра, Ва ля, Зоя, Ні на, ся дзяць 
На дзя і Лю ба. На фо та 1998 
го да, з Пра вад ной ня дзе лі, 
сяс цёр толь кі шэсць: у чыр-
во най су кен цы Ні на, у цэнт-
ры, над га ла вой хлоп чы ка, 
На дзя (па мер ла ў 1999 г.), за 
ёю Лю ба, на пер шым пла не ў 
ка ля ро вай спад ні цы і блуз цы ў 
квет кі са ма Ва лян ці на Іва наў-
на, пад ру ку яе тры мае То ня 

(па мер ла ў 2007 г.), а па між 
сёст ра мі Ве ра (ця пер жы ве ў 
Лат віі), ас тат нія — пля мен ні кі 
ды пля мен ні цы, та кія роз ныя і 
та кія род ныя...

Ва лян ці на Іва наў на пры зна-
ец ца, што пас ля пе ра не се на га 
ін суль ту і не каль кіх апе ра цый 
вес ці гас па дар ку ёй цяж ка, бо 
ха дзіць трэ ба з дву ма кі ёч ка-
мі. Але ўсё ад но ад зям лі-кар-
мі цель кі яна не ад маў ля ец ца 
— тры мае ка зу і ку рэй, за ся-
вае 5 со так, ба ла зе, да па ма га-
юць сын і дач ка, дый два ўну кі 
і дзве ўнуч кі пад рас та юць. «А 
хі ба гэ та — не га лоў нае шчас-
це ў жыц ці? — рэ зю муе яна. 
— Так і ўсім звяз доў цам зы чу 
зда роў, шчас ця, даб ра бы ту і 
ла ду ва ўсім».
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Ша ноў ныя чы та чы! Да вай-

це па гар та ем ся мей ныя аль бо-
мы ра зам! Фо та здым кі з гіс то-
ры яй (не больш за тры здым кі) 
да сы лай це на рэ дак цый ную 
пош ту аль бо элект рон ную 
скры ню іnfо@zvуаzdа.mіnsk.
bу. Аў тар най леп ша га фо та 
з гіс то ры яй бу дзе ад зна ча ны 
каш тоў ным пры зам.

Ува га! Да ўдзе лу ў кон кур-
се НЕ ПРЫ МА ЮЦ ЦА вя сель-
ныя фо та се сіі, ле таш нія здым-
кі з ку рор та і су час ныя фо та 
дзя цей. Ары гі на лы да сла ных 
фо та здым каў аба вяз ко ва вяр-
та юц ца аў та рам.

Па чы на ю чы з гэ та га ну ма ра, 
мы пра па ну ем за ці каў ле ным 
чы та чам адзін з ва ры ян таў 
апі сан ня бе ла рус кіх аб ра да вых 
прак тык — у фор ме 
ад пра ца ва ных жыц цём пра віл, 
якія су пра ва джа лі ча ла ве ка 
з пер ша га да апош ня га дня 
жыц ця. Яны не вя лі кія па 
фор ме, але над звы чай ёміс тыя 
па змес це і па тра бу юць не 
столь кі аб мер ка ван ня, коль кі 
дак лад на га вы ка нан ня. Ха ця, 
зра зу ме ла, кож нае «за ла тое» 
пра ві ла тра ды цый най бе ла рус кай куль ту ры мо жа 
быць асоб на, больш дэ та лё ва, аб мер ка ва на па жа дан ні 
на шых пры хіль ні каў.

«ДУ ШУ НА СВЕТ ПУС ЦІ ЛА»
Каб пры глу шыць боль, па чуц цё тры во гі і хва ля ван ня, 

звя за ныя са з'яў лен нем на свет дзі ця ці, каб па маг чы мас ці 
за ха ваць яго ад уз дзе ян ня злых сіл, лю дзі здзяйс ня лі раз-
на стай ныя ры ту аль на-ма гіч ныя дзе ян ні, ма лі лі ся, чы та лі 
за мо вы — вы каз ва ю чы ся су час най мо вай, ства ра лі кам-
форт нае ася род дзе і ап ты міс тыч ную ат мас фе ру ўплы ву 
на но ва на ро джа на га.

1. Каб па спры яць пра ця кан ню ро даў (у мі фа ла гіч ным пла-
не — пе ра хо ду дзі ця ці са све ту ўлон ня ма ці ў свет но ва га, 
ту тэй ша га іс на ван ня), трэ ба бы ло мак сі маль на «ад крыць» 
пра сто ру ата чэн ня. Пад час ро даў, асаб лі ва цяж кіх, імк ну лі ся 
раз вя заць усе ву зель чы кі на адзен ні па ра дзі хі, рас пус ціць ёй 
ва ла сы, на ват зняць на цель ны крыж, та му што той лан цу жок, 
на якім ён тры маў ся, так са ма ўтва раў за мкнё нае ко ла; у ха це 
не аб ход на бы ло ада мкнуць усе за мкі, ад чы ніць усе дзве ры. 
Ча сам у вы пад ку цяж кіх ро даў сва я кі па ра дзі хі іш лі ў царк ву і 
пра сі лі ад чы ніць на ват цар скую бра му і тым са мым па лег чыць 
на ра джэн не дзі ця ці.

2. Ка лі па чы на лі ся ро ды, ста ра лі ся пра гэ та ні ко му не га-
ва рыць. Лі чы ла ся, што ўсе тыя, хто пра гэ та ве дае, бу дуць 
пе ра жы ваць за жан чы ну і тым са мым толь кі па доў жаць яе 
па ку ты.

3. Каб не пры чы ніць шко ды па ра дзі се, да яе не да пус ка лі 
ін шых ця жар ных жан чын, а так са ма хво рых лю дзей.

4. Для па ляг чэн ня ро даў ка ля па ра дзі хі (сён ня, ка лі ро-
ды ад бы ва юц ца ў ра дзіль ні, гэ та не аб ход на зра біць у до ме 
сваякам па ра дзі хі) ста ві лі за па ле ную грам ніч ную свеч ку і 
пры га вор ва лі: «Па куль свеч ка да га рыць, тут яна і на ра дзіць. 
Амін».

5. Пры ро дах па ра дзі ха зды ма ла з ся бе ўсе за ла тыя ўпры-
га жэн ні, але аба вяз ко ва па кі да ла на цель ны кры жык і той 
абя рэг, які яна на сі ла на пра ця гу ўсёй ця жар нас ці (хоць яго 
мож на бы ло зняць і за ціс нуць у ку лак). Амаль паў сюд на са мы-
мі на дзей ны мі абя рэ га мі лі чы лі ся чыр во ныя шарс ця ныя ніт кі, 
па ясы, шнур кі, якія маг лі за вяз ваць ва кол паль ца, за пяс ця, 
шыі, па яс ні цы.

6. Па між схват ка мі па ра дзі ха ці ха шап та ла: «Бо жая ма-
ці, прый дзі мя не ра та ва ці, маё це ла рас пра ста ці, мае жыл кі 
вы праў ля ці».

7. Іс на ва ла ня ма ла ры ту аль ных дзе ян няў і слоў-абя рэ гаў, 
якія не аб ход на бы ло здзейс ніць і пра чы таць ад ра зу ж пас ля 
ро даў, каб у па ра дзі хі не бы ло пас ля ро да вых ус клад нен няў. 
На прык лад, та кія: «Як печ па ха це не хо дзіць, не ба ліць, так бы 
ў мя не ў жы ва це не ба ле ла, не ха дзі ла, хва ро бай не гу бі ла. Як 
Свя тая Ба га ро дзі ца пас ля ро даў не хва рэ ла, не па ку та ва ла, 
так бы і я, ра ба (імя), не вох ка ла, не ўзды ха ла. У імя Ай ца і 
Сы на і Свя то га Ду ха. Амін».

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Правадная нядзеля. 26 красавіка 1998 года.

1954 год, лета. Мама (баба Дуня) з дочкамі. Злева направа 
стаяць Тоня, Вера, Валя, Зоя, Ніна, сядзяць  Надзя і Люба.


