
Добрае імя — шчаслівы лёс
На шы прод кі бы лі пе ра ка на ны ў тым, 

што да дзе нае ча ла ве ку пры на ра джэн ні 
імя (а ў да да так імя па баць ку, якое аба-
зна чае су вязь з ро дам, з Баць каў шчы най 
на огул) шмат у чым вы зна чае яго лёс. Ва 
Укра і не ка за лі: «Пры бя ры пня, дай яму 
імя — бу дзе з яго ча ла век!»

1 За ба ра ня ла ся ў ад ной сям'і зваць ад-
ным і тым жа іме нем трох ча ла век, 

каб не «на клі каць» заў час ную смерць 
на дзі ця ці на яго ад най мен на га сва я ка: 
«Адзін звя дзе дру го га са све ту».

2 Ка лі ў ро дзе час та па мі ра лі ма лы мі дзе ці, імк ну лі ся «ўра та-
ваць» на ступ нае дзі ця. Дзе ля гэ та га, на прык лад, но ва на-

ро джа на му да ва лі імя Адам ці Ева (у го нар пер шых баць коў 
ча ла вец тва) або на ват ім ёны баць коў, «вяр та ю чы» ім ня доб рую 
«эс та фе ту», каб за ха ваць пра даў жаль ні ка ро ду.

3 Каб на ка на ваць не маў ля ці доў гае жыц цё, ча сам яму да ва лі 
імя са ма га ста ро га ча ла ве ка ў акру зе — доў га жы ха ра.

4 Як ве ры лі на Па лес сі (Сто лін скі ра ён Брэсц кай воб лас ці), 
улас ці вас цю пад аў жаць жыц цё дзі цяці ва ло да лі не звы чай-

ныя, рэд кія або ста ра даў нія ім ёны. Ча сам яшчэ да за чац ця 
дзі ця ці баць кі ўзгад ва лі і пе ра бі ра лі та кія даў нія ім ёны: Яў хім, 
Яў хім'я, Гар дзей...

5 З гэ тай жа мэ тай пры хры шчэн ні дзі ця ці час та да ва лі імя 
моц ных свя тых-аба рон цаў: Мі ка лая, Анд рэя, Ма рыі.

6 Па сла вян скіх тра ды цы ях, для аба ро ны не маў ля ці, якое 
на ра дзі ла ся сла бым, звяр та лі ся да вы ба ру імя так зва на га 

«пер ша га су стрэч на га», яко га так са ма за пра ша лі і па хрыс ціць 
гэ тае дзі ця.

7 Двай ня там імк ну лі ся даць су гуч ныя (па доб ныя) ім ёны, бо 
лі чы ла ся, што ў іх і лёс па доб ны.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.
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5 КНІ Г для  чы тан ня 
разам з дзецьмі:

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

для ся мей на га 
прагляду5 ФІЛЬМАЎ

Аляк санд ра РА МЯН ЧУК, пры ват ны 
прад пры маль нік:

На па чат ку во се ні ва ўсіх баць коў, хто мае 
дзя цей школь на га ўзрос ту, дум кі пра шко лу. 
Та му і па гля дзець раю філь мы ад па вед най 
тэ ма ты кі.

1. «Га ры По тэр і фі ла соф скі ка мень». 
Акра мя та го, што гэ тая ка зач ная гіс то рыя са-
ма па са бе яр кая і за хап ляль ная, фільм, на 
маю дум ку, мо жа да па маг чы ў адап та цыі да 
шко лы. Ка лі ва ша дзі ця за кап ры зіць, што яму 
на да ку чы ла ву чыць уро кі, ра на ўста ваць, ра-
шаць за дач кі і г. д., мож на як бы між ін шым 
на га даць, што на ват ча раў ні кам, ка лі яны жа-
да юць ча гось ці да сяг нуць, да во дзіц ца шмат 
ву чыц ца…

2. «Чу ча ла». Той са мы са вец кі фільм пра 
дзі ця чыя (а ад та го яшчэ больш вы раз ныя і 
кант рас ныя) жорст касць і муж насць, вер насць 
і здра ду, які аса біс та мне ў пад лет ка вым уз-
рос це да па мог рас ста віць вель мі мно гія жыц-
цё выя ары ен ці ры. Трэ ба ве даць, што шко ла — 

гэ та не толь кі ра зум нае, доб рае, веч нае. У ёй 
бы ва юць і не пры ем ныя, і, зда ец ца, бяз вы хад-
ныя сі ту а цыі, праз якія змо жа прай сці толь кі 
па-са праўд на му моц ны ча ла век.

3. «Пры го ды Пят ро ва і Ва сеч кі на, звы-
чай ныя і не ве ра год ныя». Раю гля дзець аба-
вяз ко ва ўсім ра зам. Мож на коль кі за ўгод на 
раз ва жаць аб тым, што дзе ці, і тым больш 
пад лет кі, ця пер «не тыя», больш праг ма тыч-
ныя, ін фан тыль ныя, за ці каў ле ныя ін тэр нэ там 
і кам п'ю та ра мі, а не гуль ня мі з сяб ра мі. Але 
ка лі вы ўба чы це, як ззя юць во чы дзя цей пас ля 
пра гля ду, як яны пры мя ра юць по тым на ся бе 
гэ тыя ро лі, то ўжо не бу дзе це та кі мі ка тэ га-
рыч ны мі.

4. «Да жы вём да па ня дзел ка». Фільм пра 
тое, што аў та ры тэт пе да го га — рэч не без-
умоў ная. Яе не аб ход на за слу жыць і апраў-
даць, як і лю боў і да вер сва іх вуч няў. Ён вель мі 
па ды хо дзіць як гле ба для ўспа мі наў і аб мер-
ка ван няў, на коль кі моц на змя ні лі ся шко лы з 
са вец кіх ча соў.

5. «10 пры чын ма ёй ня на віс ці». Зу сім 
не глы бо кая, до сыць смеш ная і «аб са лют-
на аме ры кан ская» кі на стуж ка, якая, як мне 
зда ец ца, тым не менш, мо жа быць ка рыс-
най. Каб дзе ці ўба чы лі, «а як у іх», і зра зу-
ме лі, што наогул не важ на, яко га ко ле ру 
школь ная фор ма, ці шмат за да юць уро каў 
на дом і ці стро гія або дэ ма кра тыч ныя на-
стаў ні кі вя дуць за ня ткі. Ёсць пы тан ні ста сун-
каў, якія ад ноль ка ва хва лю юць пад лет каў 
ва ўсім све це.

Я не скна ра 
Шас ці га до вая Лі за есць 

ша ка лад ную цу кер ку. Дзя-
ду ля ро біць за ўва гу: «Па-
час туй сяст рыч ку, не будзь 
скна рай». Лі за пра цяг вае ма-
лод шай двух га до вай сяст ры 
спэц ка ную ў ша ка ла дзе ру-
ку: «На, аб ліз вай».

Вы ра шаль ны 
ар гу мент 

У кра ме дзяў чын ка цяг не 
та ту за ру ку:

— Гля дзі, які міш ка! Та та, 
ты мне яго ку піш?

— А ён та бе па трэб ны? — 
з су мне вам у го ла се пе ра-
пыт вае баць ка.

— Так, — упэў не на ад каз-
вае дзяў чо, — як та бе но вая 
ма шы на!

Вус на мі не маў ля ці 
Дзім ка з ма май вяр та юц-

ца з дзі ця ча га сад ка. Толь-
кі ўва хо дзяць у ква тэ ру, як 
не дзе за сця ной «за спя ваў» 
дрыль. Хлоп чык, абу ра на:

— Што за дур ны дзядзь ка! 
Тут, між ін шым, лю дзі стом-
ле ныя прый шлі з да рос лай 
пра цы і з дзі ця чай пра цы, а 
ён ра монт за ду маў!

Ні як не 
— Та та, а ты ў парк са 

мной пой дзеш? — пы та ец ца 
пя ці га до вы Са шка.

— Так.
— А на ма шы нах ка тац-

ца?
— Пай ду.
— А ў ар мію са мной пой-

дзеш?

— Не.
— Што, без мя не?!

Кож на му сваё 
На да чы ўся сям'я сне дае 

на тэ ра се. Ма ма ў за ду мен ні 
ка жа:

— Га зон па ка сіць трэ ба.
Шас ці га до вая Ві ка:
— Муль цік па гля дзець 

трэ ба.
Трох га до вая Па лі на, сум-

на:
— Ка шу да ес ці трэ ба…
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«Я на ра дзіў ся і рос у 
шмат дзет най і друж най 
сям'і, — на пі саў у сва ім 
ліс це Вік тар Не сця ро віч з 
Ла гой ска, — але нам усім 
су джа на бы ло пе ра нес ці 
су ро выя вы пра ба ван ні. 
У са мым па чат ку вай ны 
стра ці лі баць ку: ён па мёр 
у вы ні ку ня шчас на га вы-
пад ку. На ша ма ту ля, Ган-
на Ся мё наў на, жы ла паў-
ся дзён ны мі кло па та мі — 
як пра кар міць, за ха ваць, 
па ста віць на но гі вась мя-
рых дзя цей. На дзей ны мі 
па моч ні ца мі для яе ста лі 
ста рэй шыя сёст ры і брат 
Па вел, які ўзяў на ся бе 
ня лёг кую но шу га лоў на га 
муж чы ны ў до ме. Ды і сам 
я ў свае 11-12 га доў ста-
 ра ўся ў ме ру сіл да па ма-
гаць, ву чыў ся ўпраў ляц ца з ка сой і плу-
га мі, пі ла ваць і ка лоць дро вы».

Асаб лі ва цяж кі мі, пры гад вае Вік тар 
Ан то на віч, бы лі пер шыя пас ля ва ен ныя 
га ды, ка лі сям'я ледзь зво дзі ла кан цы 
з кан ца мі. Ад нак дзя ку ю чы ўза ем най 
пад трым цы ўсе ня го ды пе ра жы лі, вы-
ву чы лі ся, атры ма лі роз ныя спе цы яль-
нас ці. І на ват раз' ехаў шы ся з род на га 
до ма, ста ра лі ся час цей збі рац ца ра зам, 
на вед ваць ма ту лю. «Адзін з та кіх шчас-
лі вых мо ман таў як раз і ад люст роў вае 
фо та зды мак, зроб ле ны ле там 1964 го-
да, — рас па вя дае наш чы тач. — Та ды 
пры яз джаў у ка рот ка ча со вы вод пуск 
ма лод шы брат Ана толь, які нёс па гра-
ніч ную служ бу па ахо ве дзяр жаў най мя-
жы ў Ка рэ ліі.

Та му ён, во ін-па гра ніч нік, і зай мае 
цэнт раль нае мес ца на гэ тым фо та, што 
за хоў ва ец ца ў ся мей ным аль бо ме. Сур'-
ёз ны, за ся ро джа ны, ён у дум ках, ма-
быць, на да лё кай за ста ве з яе су ро вы мі 
за ко на мі... Пас ля зваль нен ня з во ін скай 
служ бы наш Ана толь быў пры ня ты на 
пра цу ў да рож нае ўпраў лен не па атры-
ма най ра ней спе цы яль нас ці грэй да рыс-
та і пра явіў ся бе як клас ны спе цы я ліст, 
за слу жыў шы вы со кі аў та ры тэт. Двой чы 
ён уз на га родж ваў ся ор дэ на мі, як ра цы-
я на лі за тар удзель ні чаў ва Усе са юз най 
вы стаў цы да сяг нен няў на род най гас па-
дар кі, атры маў там ся рэб ра ны ме даль.

По бач з сы нам ста іць ма ту ля, і твар 
яе све ціц ца ра дас цю і шчас цем. А па між 
імі — ста рэй шы брат Па вел. Лёс быў да 
яго ня лі тас ці вы. Пад са мы ка нец вай ны 

брат толь кі цу дам па збег смер ці: у яго 
ру ках з-за прык рай не асця рож нас ці ўза-
рва ла ся то ла вая шаш ка. У вы ні ку брат 
за стаў ся ін ва лі дам, на ўца ле лай ле вай 
ру цэ меў толь кі два паль цы. Але ца ной 
упарт асці і вя лі кіх на ма ган няў Па вел на-
ву чыў ся пі саць, скон чыў шко лу, за тым 
за воч на пе дінс ты тут, асво іў пра фе сію 
жур на ліс та і звыш 30 га доў ад пра ца ваў у 
рэ дак цыі бя рэ зін скай ра ён най га зе ты.

Пер шая зле ва на здым ку — ста рэй-
шая з ма іх сяс цёр, свет лай па мя ці Ле-
а ні да. За ме сяц да вы зва лен ня на шай 
кра і ны яна бы ла вы ве зе на ў Гер ма нію, 
зве да ла ўні жэн не і го лад, пра цу ю чы на 
авія цый ным за вод зе; вяр ну ла ся на ра-
дзі му толь кі во сен ню 1945 го да. По тым 
аж да са ма га вы ха ду на пен сію пра ца-
ва ла ў ра ён ным ад дзе ле са цы яль на га 
за бес пя чэн ня.

По бач з ёю, зле ва ад Ана то ля, ста іць 
брат Яў ген. У тым са мым, 1964-м, ён 
скон чыў філ фак БДУ, ад пра ца ваў два 
га ды ды рэк та рам сель скай шко лы на 
Чэр вень шчы не. Пе ра ехаў шы ў рай цэнтр, 
пра цяг ваў на стаў ні чаць, шмат га доў уз-
на чаль ваў пед ка лек тыў ад ной з га рад-
скіх школ.

З пра ва га бо ку здым ка — дзве ма е 
сяст ры. Ма лод шая, Але на (яе ўжо 10 
га доў ня ма на све це) з ма лен ства за-
ста ла ся глу ха ня мой пас ля пе ра не се най 
хва ро бы, але скон чы ла ся рэд нюю спец-
шко лу, доў гі час пра ца ва ла на Мін скім 
тон ка су кон ным кам бі на це.

Сяст ра Ра і са (на здым ку яна ў цём най 
су кен цы) з-за ма тэ ры яль ных цяж кас цяў 

змаг ла скон чыць толь кі 
сем кла саў. Улад ка ваў-
шы ся ў го ра дзе на пош-
ту, па чы на ла з да стаў кі 
тэ ле грам, по тым асво і ла 
пра фе сію тэ ле фа ніст кі і 
пра ца ва ла на ка му та та-
ры, па куль не пай шла на 
за слу жа ны ад па чы нак.

І, на рэш це, у ніж нім ра-
дзе на фо та зле ва — сяст-
ра Га лі на. Яна пад ка нец 
1940-х га доў улад ка ва ла-
ся ў Мін ску. Спа чат ку бы ла 
пад соб най ра бот ні цай на 
га рад скіх но ва бу доў лях, 
по тым асво і ла бух гал тар-
скую спра ву і шмат га доў 
ад да ла пра цы ў будт рэс-
це. Ця пер жы ве ў Мін ску. 
А по бач з ёю ма ла дая мат-
чы на ня вест ка, Паў ла ва 
жон ка Аня. Яе пер шын ца 

Са шу тры мае на ру ках пля мен ні ца Та-
ма ра (дач ка ста рэй шай на шай сяст ры 
Ле а ні ды). На огул, брат Па вел ства рыў 
шмат дзет ную сям'ю, у якой тры сы ны і 
дзве доч кі. Ста рэй шая з іх ра зам з му-
жам з'е ха ла ў да лё кі сі бір скі край і ця пер 
жы ве ў Цю мен скай воб лас ці.

Да лу чыў ся да на шых ся мей ні каў і тра-
піў у аб' ек тыў фо та апа ра та і пля мен нік 
Ва ло дзя Мас каль коў. Вы со кі рос там, ён 
ста іць спра ва, по бач з сяст рой Ле най. 
Толь кі мя не са мо га ня ма на здым ку: не-
дзе на той час ад сут ні чаў.

...Ужо больш за 30 га доў як не ста ла 
на шай лю бай ма ту лі. Па кі ну ла яна свет-
лую, ня згас ную па мяць пра ся бе. Ба га-
тую ся мей ную ды нас тыю па поў ні лі ця пер 
ужо яе ўну кі і праў ну кі. Да рэ чы, адзін з 
уну каў, Яў ге наў сын Ула дзі мір, ад стаў ны 
пал коў нік з дып ло мам ва ен на га жур на-
ліс та, уз на чаль вае прэс-цэнтр Мі ніс тэр-
ства спор ту ў Бе ла ру сі».

***
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.
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ПРА МА ЦЯ РЫН СКАЕ ШЧАС ЦЕ
І ДОЎ ГУЮ ПА МЯЦЬ

Пя соч ні ца Пя соч ні ца   ��
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Ва лян ці на ВЕ РАМ' Ё ВА, на стаў ні ца бе ла рус кай мо вы
і лі та ра ту ры, г.По лацк:

1. «Біб лія для дзя цей». Гэ та збор нік ма лень кіх па ву чаль-
ных гіс то рый, адап та ва ных для дзі ця ча га ўспры ман ня. З яе 
да па мо гай мож на за клас ці ду хоў ныя асно вы, якія не аб ход на 
фар мі ра ваць у дзет ках да 5-га до ва га ўзрос ту.

2. Каз кі. Уся кія — і рус кія, і бе ла рус кія, і на ро даў све ту, і 
аў тар скія. Яны ў да ступ най фор ме рас па вя да юць, як да бры ня, 
спра вяд лі васць, пра ца ві тасць пе ра ма га юць скла да ныя жыц цё-
выя аб ста ві ны. Ка лі га ва рыць пра бе ла рус кія на род ныя каз кі, 
ёсць цу доў ны збор нік «З ро гу ўся го мно га». У ім, апроч ка зак, 
зме шча ны і па цеш кі, і за гад кі.

3. Кні гі Эду ар да Ус пен ска га — на ўлас ны вы бар: вер шы, 
каз кі, апо вес ці. У ма ім дзя цін стве лю бі мых кніг гэ та га аў та ра 
бы ло вель мі шмат. Па чаць зна ём ства мож на з лю бі мых не каль-
кі мі па ка лен ня мі гіс то рый пра Ча бу раш ку і кра ка дзі ла Ге ну ці 
пра дзядзь ку Фё да ра і яго сяб роў.

4. Ула дзі мір Маз го, «За гад ка вая аз бу ка». Кні га для ма лод-
ша га школь на га ўзрос ту, якая да зва ляе вы ву чыць бе ла рус кі 
ал фа віт і зра біць гэ та ці ка вым, а не пры му со вым за ня ткам, што 
сён ня да во лі ак ту аль на.

5. Для чы тан ня і аб мер ка ван ня з пад лет ка мі па раю кні гу 
Яў ге на Хва лея «Прын цэ са ту соў кі». Гэ та кні га на са мрэч «чап-
ляе» і яшчэ доў га не ад пус кае, бо яна пра су час ных пад лет каў 
і су час ную страш ную праб ле му — нар ка ма нію. Мы по тым аб-
мяр коў ва ем яе на за ня тках, і з го да ў год дзе ці ад на знач на 
ада бра юць та кое «па за клас нае чы тан не», якое мо жа шмат 
ча му на ву чыць і да па ма гае па збег чы пэў ных па мы лак. А для 
ста рэй шых пад лет каў, на маю дум ку, больш па ды дуць кні гі 
так са ма су час ных бе ла рус кіх аў та раў Люд мі лы Руб леў скай і 
Ра і сы Ба ра ві ко вай. У іх ёсць што пра чы таць і пра пры го ды, і 
пра ка хан не, і пра ўза е ма ад но сі ны з сяб ра мі...


