
Як дзі ця на зваць,
каб уда чу пры цяг нуць?

Кож ны з нас пры хо дзіць у гэ-
ты свет, за хоў ва ю чы ў са бе ка лі не 
ўвесь эва лю цый ны шлях ча ла вец тва, 
то, пры нам сі, ге не тыч ную спад чы-
ну мно гіх па ка лен няў. Не маў ля ўжо 
мае пэў ную гру пу кры ві, ко лер ва чэй, 
фор му га ла вы і ін шыя ант ра па ла гіч-
ныя пры кме ты, якія шмат што ска-
жуць да свед ча ным лю дзям. Ра зам з 
тым кож ны ча ла век не паў тор ны, што 
знай шло ад люст ра ван не ў вы ключ на 
важ най асаб лі вас ці на ша га імя.

На ву коў цы сцвяр джа юць, што ім ёны з'я ві лі ся ў гру пах 
не ан дэр таль цаў па між 50-м і 12-м ты ся ча год дзя мі да н. э. 
Ста ра жыт ныя лю дзі вы ка рыс тоў ва лі ім ёны, каб ад роз ні-
ваць ад но ад на го. Ужо та ды яны ве ры лі, што праз сло ва 
ча ла ве ку мож на пе ра даць улас ці вас ці і якас ці, за кла дзе ныя 
ў яго зна чэн ні. На шы прод кі на зы ва лі сва іх дзя цей сло вам 
ці спа лу чэн нем слоў, якія, на іх дум ку, маг лі пры нес ці шчас-
це, пос пех, сі лу, сла ву. Па спра бу ем са браць ра зам пра ві лы, 
які мі кі ра ва лі ся, вы бі ра ю чы імя дзі ця ці.

1 У сла вян быў шы ро ка раз ві ты культ уша на ван ня прод-
каў. Та му час та дзі ця на зы ва лі імем дзя ду лі ці ба бу лі, 

г. зн. імя пе ра хо дзі ла праз па ка лен не. Пры чым пер шы сын 
атрым лі ваў імя дзе да па баць каў скай лі ніі, дру гі — па мат-
чы най. Гэ так жа ра бі лі пры вы ба ры ім ён дзяў ча так.

2 Ад сюль і стро гая за ба ро на на зы ваць дзі ця ў го нар 
баць кі ці ма ці. Бо лі чы ла ся, што ска ра ча ец ца жыц цё 

баць коў, якія «пе рад алі» сваё імя.

3 Лі чы ла ся: ка лі дзі ця ці даць імя ка го-не будзь з вя до мых 
лю дзей (уме лых, даб ра дзей ных, уда члі вых, гас па дар-

лі вых), то да яго пя рой дуць ста ноў чыя якас ці, улас ці выя 
гэ та му ча ла ве ку. І на ад ва рот, дзе цям ні ко лі не да ва лі ім ё-
ны сва я коў, якія ра на па мер лі ці за гі ну лі, са ма за бой цаў, 
лю дзей, якія ме лі пры хіль нас цю да спірт но га, пры дур ка-
ва тых і да т. п.

4 З пры хо дам хрыс ці ян ства па ча лі да ваць дзе цям ім ёны 
ў ад па вед нас ці з цар коў ны мі свят ца мі. Та кім чы нам іс-

на ва ла па двой нае імя: ад но да ва ла ся пры хры шчэн ні па 
свят цах (гэ та зна чыць, у го нар свя то га, які ўша ноў ва ец ца 
ў гэ ты дзень), дру гое — па вод ле мяс цо вых тра ды цый. На 
Бе ла ру сі гэ тая тра ды цыя жы ла аж да па чат ку ХХ ст., але 
па сту по ва на род ныя ім ёны Баг дан, Вяр ні га ра, Вяр ні дуб, 
Жыў ка, Здраў ка, Лю ба ва, За ба ва, Па ка ці га ро шак «са сту-
пі лі» ста ра жыт на рым скім і ста ра жыт на грэ час кім ім ёнам 
Анд рэй, Мі ка лай, Пётр, Мі ха іл, Ксе нія, Ка ця ры на і г. д.

5 І сён ня за ха ва ла ся ве ра ван не: на зваць дзі ця імем пра-
вед ні ка (пра па доб на га, свя ці це ля, еван ге ліс та) — доб-

ра, а імем му ча ні ка зна чыць асу дзіць на па ку ты ў жыц ці.

6 З цар коў ных тра ды цый уз нік ла і ся мей на-ро да вае свя та 
імя нін. На прык лад, ча ла век на ра дзіў ся 10 са ка ві ка, а 

свя ты за ступ нік, у го нар яко га яго хрыс ці лі, ша ну ец ца па 
цар коў ным ка лен да ры 19 са ка ві ка. Гэ та і ёсць дзень «свя-
тых імя нін». Ду хоў нае на ра джэн не лі чы ла ся важ ней шым за 
ця лес нае, і ад та го дзень на ра джэн ня за ста ваў ся не за ўва-
жа ным, а дзень анё ла, ці імя ні ны, усё жыц цё свят ка ва лі ся 
кож ным, ка му да зва ля ла ба гац це. Імя нін нік ці імя нін ні ца 
рас сы ла лі гас цям імя нін ныя пі ра гі роз най ве лі чы ні, у за-
леж нас ці ад сту пе ні па ша ны ча ла ве ка. Гос ці ж пры хо дзі лі 
на імя ні ны з па да рун ка мі.

7 За звы чай імя дзі ця ці ў свят цах вы бі ра лі ў ме жах 10–
15 дзён пас ля дня яго на ра джэн ня, бо ра і лі «іс ці па 

хо ду Сон ца». Па сла вян скіх па вер' ях, на зва нае «на зад» 
дзі ця (г. зн. у ад па вед нас ці са свя там, якое па пя рэд ні ча ла 
дню на ра джэн ня) не бу дзе рас ці; та му ад да ва лі пе ра ва гу 
на прам ку «на пе рад», які заў сё ды сім ва лі за ваў раз віц цё 
і рост.

(Пра цяг бу дзе.) 

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.
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Адказная за выпуск 
Вікторыя ЦЕЛЯШУК.У на ро дзе ка жуць: «ЖА НІ СЯ, КАБ ДУР НІ НЕ ЗВЯ ЛІ СЯ».

Фо та зды мак з гіс то ры яйФо та зды мак з гіс то ры яй  ��

Страш нае сло ва 
Ча ты рох га до вая Ма ша плёс ка ец ца ў ван не. Рап-

там клі ча:
— Мам, ты па гля дзі! Ну, па гля дзі толь кі!
— Што зда ры ла ся? — за гляд вае за не па ко е ная 

ма ці.
— Гля дзі, якая гі гі е на! — ты кае дзі ця ў вя ліз ную 

лаз не вую ма чал ку.

Не за будзь це ся вы клю чыць тэ ле ві зар 
Раз мо ва з трох га до вай дач кой:
— Та ня, як пеў нік га во рыць?
— Ку-ка-рэ-ку!
— А як ка роў ка га во рыць?
— Му-у!
— А як ко зач ка га во рыць?
— Ме-е-е!
— А як па ра ся га во рыць?
— Даб ра нач, хлоп чы кі і дзяў чын кі!

Спра вяд лі вас ці ня ма 
Ма ці ўга вор вае Крыс ці ну пры браць за са бой цац-

кі, але бес па спя хо ва. Ка лі ўсе ар гу мен ты за кан чва-
юц ца, ма ма дэ ман стра тыў на бя рэц ца за рэ мень, і 
ма лая ма руд на па чы нае пры бі рац ца, пры чы та ю чы:

— Бо жа мой, Бо жа! Што за жыц цё та кое пай шло, 
што за жыц цё!
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«Я на ра дзі ла ся ў вёс цы Вал ка ла-
та Док шыц ка га ра ё на, — рас па вя-
ла пра ся бе на ступ ная ўдзель ні ца 
кон кур су На дзея Не сця ро нак. — Мая 
ма ту ля пра цуе на стаў ні цай у мяс-
цо вай шко ле і шмат га доў вы піс вае 
«Звяз ду», а я рэ гу ляр на чы таю вас 
у ін тэр нэ це, дзе і ўба чы ла аб вест ку 
пра кон курс фо та здым каў з гіс то-
ры яй. Вы ра шы ла ў ім паў дзель ні-
чаць, бо во пыт ужо маю: яшчэ ка лі 
ву чы ла ся ў шко ле, пры ма ла ўдзел 
у ра ён ным кон кур се на леп шы ра-
да вод і ста ла пе ра мож цам.

Спа чат ку ха це ла рас па вес ці пра свай-
го пра пра пра дзя ду лю — але ж з тых ча-
соў, ка лі ён жыў, ня ма ні я кіх фо та здым каў. 
Пе ра гар та ла ня даў на, ка лі пры яз джа ла 
да до му, свой ра да вод і па ду ма ла, што 
гіс то рыя з жыц ця май го пра дзе да так са ма 
мо жа пад ацца ці ка вай для чы та чоў лю бі-
май га зе ты. Ва ўся кім ра зе, вель мі ха це-
ла ся б на гэ та спа дзя вац ца.

…Мой пра дзед Ма цей Пі лі па віч Скур ко 
(не ка лі гэ та проз ві шча гу ча ла як Скор ка, 
на шча дак Ско ра, і ў Мя дзель скім ра ё не 
за ха ва ла ся вёс ка з па тра ні міч най наз вай 
Ска ры) на ра дзіў ся ў па чат ку мі ну ла га 
ста год дзя ў вёс цы Ба ра вая Сла ба да (ця-
пер Но ві кі) на Мя дзель шчы не. Меў двух 
бра тоў і дзвюх сяс цёр. Га да ва ла іх ма ці, 
над звы чай ра зум ная і доб рая Мар тусь ка 
(Мар та) з ро ду Гунь каў, у якіх яшчэ да рэ-
ва лю цыі ў сям'і бы лі на стаў ні кі.

Каб не дзя ліць гас па дар ку, у сям'і вы-
ра шы лі ад даць яе ста рэй ша му з бра тоў; 

ма лод ша му, як пад рас це, даць маг чы-
масць ву чыц ца ра мяст ву, а ся рэд ня му, 
Ма цею, са бра лі гро шы на па езд ку ў Паў-
днё вую Аме ры ку — у Ар ген ці ну, на за-
роб кі. Та кім чы нам і ру шыў пра дзя ду ля 
Ма цей з пяц цю зна ё мы мі хлоп ца мі праз 
усю Еў ро пу, а за тым на па ра хо дзе це раз 
акі ян на чу жы ну. Ён быў вель мі ўра жа ны 
ве ліч най стро гас цю і ха раст вом Бер лі на, 
з за хап лен нем апа вя даў пра чыс тыя, як 
пар кі, ля соч кі Бель гіі; а Па рыж, дзе па-
да рож ні кі спы ня лі ся на ка рот кі час, яму 
ча мусь ці не спа да баў ся: ней кі ста ры, га ва-
рыў ён, і цес ны. У Тры ес це — гэ та ўжо Іта-
лія — эміг ран ты се лі на па ра ход, які ці ха, 
па воль на па нёс іх це раз Ад ры я тыч нае ды 
Між зем нае мо ры, ка ля бе ра гоў Аф ры кі, 
да да лё кай мэ ты. На па ра хо дзе хлоп цы 
ме лі шмат воль на га ча су, та му зна ё мі лі ся 
са спа да рож ні ка мі, гу та ры лі, за га ра лі на 
па лу бе. У май го пра дзе да быў са ма тка ны 
бе ла рус кі ды ван, па да ра ва ны на шчас це 
ды ўда чу ста рэй шай сяст рой На тал ляй. Ён 
і ля жаў на гэ тым ды ва не, чым пры цяг нуў 
ува гу хлоп цаў з Юга сла віі, якія па ды шлі 
па зна ё міц ца ды рас пы таць: «Ад куль ты? 
Дзе ткуць та кія рэ чы?» А да ве даў шы ся, 
пра па на ва лі сяб роў ства.

У Ар ген ці не ўсе ўлад ка ва лі ся пра ца-
ваць на бу даў ніц тве чы гун кі. Пра дзед (на 
здым ку, зроб ле ным у Ар ген ці не ў 1930-м, 
ён з сяб ра мі: у верх нім ра дзе пер шы зле-
ва) зра біў вель мі доб рае ўра жан не на 
га лоў на га на чаль ні ка, фран цуз ска га ін-
жы не ра. Той вель мі ца ніў па мяр коў насць, 
пра ца ві тасць і сум лен насць Ма цея, па ся-
ліў яго ў сва ім до ме. Па сту по ва за ня ткам 
пра дзя ду лі ста лі асаб лі выя да ру чэн ні: ад-
во зіць да ку мен ты і спра ва зда чы ў га лоў-
ную кан то ру, пры во зіць пош ту і зар пла ту 
ра бо чым і г. д. Пра дзед вы ву чыў іс пан-
скую мо ву, па сяб ра ваў з сям' ёй ін жы не ра. 
Ма лыя да чуш кі на чаль ні ка, Жак лін (яна 
на ма ле неч кім здым ку 1931 го да) і Удэт, 
як толь кі ба чы лі Ма цея, бег лі на су страч з 
ра дас ны мі кры ка мі: «Ма тэа, Ма тэа, да-
вай з на мі гу ляць!» А ма ла дая іс пан ка, 
што пра ца ва ла ў до ме па ка ёў кай, шчы ра 
пра па ноў ва ла па жа ніц ца ды збу да ваць 
свой до мік. Але пра дзед не зга дзіў ся на 
та кую пра па но ву, бо ма рыў вяр нуц ца на 
ра дзі му. Што і зра біў праз пяць га доў, са-
браў шы да стат ко ва гро шай, каб ку піць у 
Бе ла ру сі ка ва лак зям лі.

Вяр нуў шы ся да до му (у за ход нюю част-
ку Бе ла ру сі, што бы ла пад Поль шчай), 
пра дзед ажа ніў ся з пра ба бу ляй На дзе яй 
Чар няў скай, як свед чаць да ку мен ты, на-
быў 12 гек та раў зям лі — ху тар, дзе па-
бу да ваў дом (на здым ку 1971 го да мой 
пра дзед Ма цей — як раз на гэ тай зям лі, 
ва ўлас ным са дзе ў вёс цы На ва сёл кі Мя-
дзель ска га ра ё на). У сям'і на ра дзі лі ся дач-
ка Лія і сын Ві кен цій, мой дзя ду ля».

Да ліс та На дзея пры кла ла яшчэ верш, 
які 9 га доў та му зра бі ла эпі гра фам да 
ўлас на га ра да во ду. Уры вак з яго мы і змя-
шча ем тут — за мест эпі ло га.

…Мя не тры ма юць ка ра ні, 
Я з іх рас ту і маю сі лы, 
Апо рай у жыц ці яны —
Ад на ра джэн ня да ма гі лы.
На моц ным дрэ ве ра да вым 
Я толь кі гнут кая га лі на —
З ня бёс на-сі ні мі ва чы ма 
Свет ла ва ло сая дзяў чы на.
І я ка лісь пра доў жу род, 
І ніт ка ча су не па рвец ца…
Я свой ства раю ра да вод —
У ім ду ша мая і сэр ца!

***
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 ад рас: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10 а, або
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.

�

Ні на МА СЮК,
на стаў ні ца бе ла рус кай мо вы Ха ціс лаў скай СШ:

— На мой по гляд, вя сел ле трэ ба ра біць для сва я коў. Гэ та ся-
мей нае свя та. Вар та пры трым лі вац ца тра ды цыі па дзя ляць яго з 
род ны мі і бліз кі мі людзь мі, каб не губ ля лі ся ка ра ні і су вязь па ка-
лен няў. З улас на га во пы ту ска жу, што мож на са брац ца ў вуз кім 
ко ле, не зва жа ю чы ні на якія фі нан са выя вы дат кі і ўся ля кія ін шыя 
пры чы ны. Ра біць вя сел ле з раз ма хам ёсць сэнс та ды, ка лі сям'я 
мае да стат ко ва гро шай. Ад нак я су праць пыш на га свят ка ван ня, 
ка лі баць кі бя руць крэ дыт, каб спра віць вя сел ле, а по тым ад да-
юць яго. Трэ ба рэ аль на гля дзець на свае маг чы мас ці. Не гэ тым 
вы мя ра ец ца шчас це ў ся мей ным жыц ці.

…Ра ней, як ка жуць, жы лі сціп ла, але свят ка ва лі 
ве се ла. Бы лі пес ні, тан цы. Па раў ноў ва ю чы на ват 
улас нае вя сел ле са свя там да чок, за ўва жы ла, што 
на род ныя пес ні ця пер па чу еш не так час та. Тра-
ды цыі кры ху страч ва юц ца. І тут не вар та не ка га 
ві на ва ціць. Прос та ця пер ін шы час. Мож на яго пры-
маць, на зі раць і чэр паць у ім но вы для ся бе во пыт, 
але не на вяз ваць свай го ба чан ня. А вось збі раць 
да ра гіх вам лю дзей на вя сел ле трэ ба аба вяз ко ва. 
Гля дзі це: ка лі ча ла век сы хо дзіць з жыц ця, то мы 
га то вы ехаць за сот ні кі ла мет раў, каб пра вес ці 
яго ў апош ні шлях. Ча му ж мы не заў сё ды по бач у 
мо ман ты ра дас ці, з на го ды ней ка га свя та? Зра зу-
ме ла, што не ўсіх мо жаш за пра сіць, дый не вар та 
та го ра біць. Га лоў нае, каб у та кі дзень по бач з ва мі 
бы лі тыя, хто шчы ра па дзе ліць ва шу ра дасць.

Алег СА ЎЧАН КА, ін струк тар па тан цах:
— Аса біс та я мяр кую так: хто пла ціць гро-

шы — той і му зы ку за каз вае. Ка лі ма ла дая 
па ра ад ра зу пас ля шко лы ці ВНУ, не ма ю чы 
яшчэ за ду шой ні чо га, вы ра шы ла па жа ніц ца, 
а ўсе фі нан са выя вы дат кі ўскла ла на баць коў, 
то за баць ка мі і пе ра важ нае пра ва вы ра шаць, 
у якім фар ма це і з якой коль кас цю за про ша-
ных прой дзе вя сел ле. (Хоць, бу дзем шчы ры-
мі, аб са лют ную боль шасць сва я коў на вя сел лі 
«для ро дзі чаў» ма ла дыя ўба чаць у пер шы і 

апош ні раз). Ка лі ж лю дзі са-
мі за бяс пе чы лі ся бе жыл лём, 
пра цай і ад кла лі пэў ную су му 
на вя сел ле, то ча му б ім і не 
зра біць свя та та кім, як яны 
са мі хо чуць? Хоць тут так са-
ма трэ ба без фа на тыз му.

Мы з ма ёй дзяў чы най, на-
прык лад, пла ну ем на огул ні я-
кіх ура чыс тас цяў не ла дзіць — 
толь кі рос піс і фо та се сія на 
па мяць. І прак тыч на ад ра зу 
па ля цім у пер шы ся мей ны 
вод пуск. Баць коў з абод вух 
ба коў зво дзім у рэ ста ран кры-
ху паз ней, ка лі вер нем ся з вя-
сель на га па да рож жа.

ВЯ СЕЛ ЛЕ: СВЯ ТА ДЛЯ МА ЛА ДЫХ ЦІ СВА Я КОЎ?

ШЧАС ЦЕ
НЕ ЗА МО РАМ 

Пя соч ні ца Пя соч ні ца   ��


