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Щ умеюць бадью ладзщь са сва1м1 
йзецьм!? Даследаванш паказваюць, што 

>оольшасць з 1х (каля 90%) адчуваюць 
складанасщ 1 цяжкасц! у зноанах, часта 
дапускаюць элементарныя памылк1 1 
прал!к), што прыводзщь да канф/пктау 
I ускладняе адносшы У сямМ. Самай 
распа^сюджанай 1 шдавочнай памылкай 
у зноанах з дзецьм1 з'яуляецца тое, 
што яны звяртаюцца да надакучл1вых 
славесных павучанняу па кожнаму 
дзеянню 1 Учынку. Вось характерны 
прыклад. 

...Малы звонщь у дзверы. Мац1 
адчыняе: "Не ляпай дзвярыма! Вытры 
абутак! Здым1 чаравш! Не тупай! Мый 
рук!! Руы памыу чыста? Садзкя есцИ 
Не круцшя за сталом! Не глядз! па 
баках! Не матляй нагамП Не шмыгай 
носам! Не стукай лыжкай!.." 

Уяв1м сабе: якой была б рэакцыя бацыа 
ц! мащ, кал1 б хтосыц у сямЧ хаия на 
пращиу аднаго дня гэтак жа раамауляу з 
1М1? Можна смела сказаць: бьш б 
непазбежна сварю 1 канфгакгы. Дарэчы, у 
апошшя гады павялхчылася колькасць 
^ямейных канфшкгау. Гэга прыводзщь да 

Лскладнення адносш пам1ж бацькам1 1 
дзецьм!, да разввдя неуратычных 1 
паталапчных адхменняу. Бацькам 
неабходна вучыцца псЬсаппене зноан. 

Практыка паказвае, што У жыцщ 
прыкметна вылучаецца некальк1 
тыповых катэгорый бацькоу у 
залежнасц! ад ступеш IX 
камушкабельнасщ. Коратка 1х агашам. 

I катэгорыя. Звыштаварыск1я 
бацыа. 

Яны, можна сказаць, хварав1та, да 
непрыемнага, гаварюя. Перапыняюць 
дзяцей 1 шшых членау сямЧ, стараюцца 
быць у цэнтры увап, расказваюць у 
асноуным пра сябе, свае справы, пра 
розныя навшы. 

П катэгорыя. 1дэальна таварыскгя 
бацьи. 

Яны не перапыняюць дзяцей 1 
шшых членау сямЧ, хутка 
аргашзоуваюць зносшы, лёгка 
Уступаюць у кантакт. У дзяцей 
пастаянна выкл1каюць жаданне 
размауляць з 1м1, слухаць 1х. 

III катэгорыя. Проста таварыскш 
бацькг. 

Яны шмат гавораць сам1, але 1 з 
1М1 прыемна размауляць, бо яны умеюць 

слухаць шшых, разумеюць 1х унутраны 
свет, падзяляюць радасщ, турботы, 
беды. Яны умела падтрымл!ваюць 
зносшы пам1ж дзецьм1 1 1ншым1 членам! 
сямЧ. 

IV катэгорыя. НетаварысМя 
. бацьш. 

Яны больш маучаць, паглыблены У 
сябе. Гэтыя бацью могуць быць добрым1 
людзьм!, але гм цяжка наладжваць 
зносшы у сямЧ, аргашзоуваць адносшы 
дзяцей, уступаць з 1М1 у кантакт, 
разумець IX. 

Якая ж з гэтых катэгорый бацькоу 
з'яуляецца найлепшай? Несумненна, 
другая 1 трэцяя. Аднак трэба цвёрда 
ведаць, што як таварыскасць, так ! 
нетаварыскасць павшны мець пэуную 
мэту. Празмерна таварысыя бацьм, як 
1 празмерна нетаварысюя, стамляюць 1 
раздражняюць уах. 

Кожны з бацькоу мае свой 
шдывщуальны стьшь зносш з дзецьмь 
У адных гэта самаадрачэнне, пры 
як1м мйц1 (бацька) усе ;свае сшы, 
старание, энерпю трацяць на тое, каб 
дзецям было як мага лепш. Друпя 
падладжваюцца пад дзяцей, г.зн. хочуць 
заваяваць у 1х несапраудны бацькоуск1 
аутарытэт. Трэщя трымаюць 
дыстанцыю, падкрэслхваючы тым самым 
адлегласць у астэме адноан "бацька 
— дзщя". ("Я — бацька, 1 маё слова 
— закон!", "Я, як мащ, што табе 
кажу?!") Чацвёртыя прытрымл1ваюцца 
аутарытарнага стьшю зносш, пры яим 
яны бясспрэчна стараюцца 
падпарадкаваць сваёй уладзе погляды, 
меркаванш, выказванш, дзеянш1 учыни 
дзяцей. Так1я бацьк1 звычайна 
валодаюць вял1кай с1лай вол1, 
уздзейшчаюць на дзяцей цвёрда 
сказаным словам або загадным 
поглядам, ад якога малышам нярэдка 
становища не па сабе. Пятая катэгорыя 
бацькоу прапаведуе дыялапчны стыль 
зносш — стыль узаемаразумення, 
супрацоунщтва. Несумненна, ён 
з'яуляецца найбольш прымальным у 
сямЧ, 1 яго варта выпрацоуваць кожнаму 
з бацькоу. 

Пахолага-педагапчная навука 1 
практыка сямейнага выхавання 
дапамагаюць бацькам ул^чваць 
важнейшыя умовы, пры выкананш якхх 

IX зносшы з дзецьм! будуць мець 
станоучы вын1к. 

1. Уступаючы з дзецьм1 у зносшы, 
будзьце заусёды добразычл1вым1. 
Добразычл1васць бацькоу стварае у сямЧ 
спрыяльны маральна-пС1халаг1чны 
кл1мат. Так1я адносшы абуджаюць у 
дзяцей добрыя пачуцщ, узн1маюць 
настрой, дапамагаюць пераадольваць 
цяжкасц! 1 складанасц1 у вучобе, працы, 
жыцц1. Нядобразычл1васць жа нярэдка 
прыводзщь да сварак, канфл1ктау, 
упартасц1 1 непаслушэнства. 

2. Уступаючы з дзецьм1 у зносшы, 
ул1чвайце IX узроставыя 1 1ндыв1дуальна-
пс1халапчныя асабл1васц1. 

Ад нараджэння да 1 года зносшы 
з бацькам! садзейшчаюць развщцю 
маулення дз1цяц1, яго 1нтэлекту, 
чалавечых якасцей. Размауляць з 
малышом трэба непаерэдна, натуральна 
1 ласкава. Мац! 1 бацька, гуляючы, 
апранаючы, раздзяваючы, купаючы 
малое, расказваюць аб тых прадметах, 
што знаходзяцца непаерэдна вакол яго 
("Вось твае штошк1, кофтачка , 
шапачка", "Побач з нам1 сядзщь коц1к, 
сабачка, птушка", "1дзем за гэтым 
дзядулем (бабуляй)" 1 да т. п.). 

Уступаючы у зносшы з дзецьм! 3 -7 
гадоу, трэба памятаць, што яны маюць 
патрэбу у бацькоускай ласцы, клопатах. 
Дашкольн1к1 рухавыя, уражл1выя, 
эмацыянальныя, цжаукыя. Яны шмат 
часу праводзяць у гульнях, слуханн1 
казак 1 апавяданняу , праглядзе 
тэлеперадач, маляванш, канструяванн1, 
лепцы. Да канца дашкольнага узросту 
мнопя з дзяцей чытаюць, п1шуць, 
л1чаць, малююць. Паводз1ны у 
дашкольн1кау адрозн1ваюцца 
с1туатыунасцю. Да 5 -6 гадоу 
зараджаюцца элементы усвядомленых 
паводзш, п а я у л я ю ц ц а спагада, 
суперажыванне, любоу не толыа да 
самых бл13К1х, а 1 да 1ншых людзей. 

3. Перш чым указаць Д31ЦЯЦ1 на 
памылм, пахвалще яго. Замест "Зноу 
ты не зраб!у, не выканау?.." скажыце 
так: "Ты ж звычайна усё роб1ш добра, 
а сёння не выканау гэта задание..." 
Хвал'ще дз1ця любога узросту за кожнае 
нават невял1чкае дасягненне. 

4. Варта памятаць, што малое 
заусёды больш ахвотна выконвае тыя 
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просьбы, задании, а к т яму цшавыя I 
прыемныя. 

5. Не папракайце малое адмоуным1 
рысамх яго характару. Большасць 
бацькоу не звяртае увап на гэтыя 
агульнапрынятыя псЬсолага-педагаНчныя 
патрабаваыш 1 выводзяць дзяцей з 
раунавап ("Ты грубиянка, гультайка, 
неахайная...", "Вырас пад два метры, 
а шчога не умееш рабщь"). Асабл1васць 
пахалапчнага уздзеяння слова у тым, 
што напамшанне пра адмоуныя рысы 
характару д з щ я щ садзейшчае IX 
праяуленню х нават замацаванню. 

Каб развщь у дзщящ пачуццё павап 
да сябе, бацьк! павшны быць заусёды 
карэктнымх, размауляць з малым1 без 
папрока^, з'едопвасщ. 

6. Адносшы з дзецьм! будуць 
Д З е Й С Н Ы М 1 Т О Л Ь К ! п р ы В Ы С О К 1 М 

маральным а^тарытэце бацькоу. 
Аутарытэт бацькоу, старэйшых членау 
сям'! — гэта не што шшае, як высокая 
значнасць 1х жыццёвага вопыту, 
асабгстых якасцей I заснаваная на гэтым 
сша уздзеяння на дзяцей. Галопным! 
умовам! бацько^скага а^тарытэту 
з ' яуляюцца IX высокамаральныя 
паводзшы, добрасумленная гаспадарчая 
1 грамадская дзейнасць. 

У знос!нах з дзецьм1 малодшага 
Узросту аутарытэт бацькоу грунтуецца 
на бездакорнай веры у 1х 
справядл1васць, на перайманш IX 
дзеянняу, учынкау, паводзш. Таму 
бацька 1 мац1 павшны прад'яуляць да 
малых разумныя патрабаванш, з тым 
каб прывучыць IX да практычнага 
засваення паняццяу "можна" 1 "нельга", 
"трэба". 

7. Бацыа павшны выпрацаваць такт, 
культуру, этыку зносш. Размауляючы 
з малышам1, неабходна ул!чваць 1х 
душэуны стан, канкрэтныя умопы 1 
атуацыю. 3 аднаго боку, важна 
навучыцца тактоуна весщ размову, каб 
дастукацца да дзщячага сэрца, 1, з 
другога — авалодаць умением слухаць 
само дзщя. Слова бацыа 1 мац1 — 
важны 1 вельм1 тоню шструмент 
уздзейшчання на свядомасць 1 паводзшы 
малога. Ужо дашкольшю здольны 
адрозшваць у словах дарослых 
шчырасць 1 фальш. 

Практыка паказвае, што вопытныя 
бацью добра разумеюць сва1х дзяцей, 
ведаюць пра IX поспех!, няудачы, гора, 
заусёды выслухаюць, каб зразумець 1х 
часовы пс1Х1чны стан, зрабщь 
беспамылковыя вывады 1 даць 
патрэбную параду. У друпм выпадку 
умеюць знайсщ найбольш спрыяльны 
момант для размовы па душах. У трэщм 
— стрымл1ваюць раздражненне 1 не 
павял1чваюць перажыванняу малога з 
нагоды яго памылак. У чацвёртым — 
праяуляюць цвёрдасць, кал1 справа 
датычыцца прынцыповых пытанняу. У 
пятым — дакладна разл1чваюць меру 
патрабаванняу 1 кантролю, заахвочвання 
1 пакарання. 

8. Бацью павшны авалодваць 
методыкай 1 тэхшкай зносш, г.зн. 
вучыцца умению юраваць працэсам 

зносш з дзецьм1. Гаворачы пра гэтыя 
патрабаванш, нельга не успомнщь 
парады А. С. Макараню, я и адзначау, 
што "трэба Умець чытаць на чалавечым 
твары, на твары дзщящ... Шчога 
хгграга, шчога мштычнага няма У тым, 
каб па твары даведацца пра некаторыя 
прыкметы душэуных рухау". 

Пасля таге як бацыа навучацца 
глыбока разумець сва1х дзяцей, яны 
павшны авалодаць умением дакладна 1 
выразна перадаваць Ы свае думю 1 
пачуцщ. Бо, на думку А. С. Макараню, 
выхаванец успрымае душу 1 думк! 
выхавацеля не таму, што ведае, што 
у таго у душы адбываецца, а таму, 
што бачыць 1 слухае яго. "Я стау 
сапраудным майстрам толькг тады, — 
шша ён, — кал1 навучыуся гаварыць 
"хадз! сюды" з 15-20 адценням!, кал1 
навучыуся даваць 20 нюансау у 
пастаноуцы твару, паставы, голасу. I 
тады я не баяуся, што нехта да мяне 
не падыдзе щ не адчуе тое, што трэба". 

Таюм чынам, работа бацькоу 
па авалоданню методыкай 1 тэхшкай 
зносш павшна 1сщ у асноуным у двух 
напрамках: 1) у плане глыбокага 
1 тонкага разумения пс1х1чных станау 
дзщящ; 2) у плане набыцця ^менняу 
дакладна 1 выразна перадаваць 
дзецям свае думю, пачуцщ, настрой 
пры дапамозе маулення, рухау, 
м1мш. Гэтаму дапамогуць прафама, 
практыкаванш, заданш, атуацьп, тэсты, 
яюя змешчаны у канцы раздзела 1 
могуць быць выкарыстаны для 
бацькоускай самаадукацьп 1 
навучання складанаму мастацтву 
зносш з дзецьм1, бацькоу пам^ж 
сабой I 3 1ИШЫМ1 ЛЮДЗЬМ1. 

I. Праграма вывучэння зносш 
бацькоу з дзецьм1 (для самаанал1зу) 

1. Ц! адчуваеце вы постоянную 
патрэбу у зноанах з дзецьм!? 

2. Щ думаеце вы пра свшх дзяцей 
у вольны ад працы час? 

3. Щ бывав у вас так:, вы чытаеце 
кшгу або з нечым сутыкаецеся у жыццг 
I у вас з'яуляецца жаданне расказаць 
пра гэта сваьм дзецям? 
Пракаменщруйце гэты стан болыи 
падрабязна. 

4. Якое адчуванне пераважае у вас 
у канцы тыдня: абыякавасць, 
раздражненне, стома, гмкненне 
назграць за дзецьмг? 

5. Ксий вы раззлавал1ся на дзщя, 
ць надоуга застаецца гэта 
раздражненне? 

6. Щ бывав у вас так! стан: вы 
стамшся ад дзяцей, ад постоянных 
зносш з 1м1, вам хочацца пабыць у 
адзшоце, але праходзщь некалью гадзт 
— ; вы зноу маеце патрэбу у зноанах 
3 1М1? 

7. Праанал1зуйце: ц1 склал1ся у вас 
звыклыя, адносна устойлгвыя прыёмы 
бацькоускьх зносш з дзецьм1? 

8. У якой меры гэтыя прыёмы 
дапамагаюць вам правильна будаваць 
свае зносты з дзецьм!? 

9. Якая роля засвоеных вамь 
прыёмау зносш у нечаканых атуацыях? 

10. Ц! адчуваюць вашы дзец! г 
шшыя члены сям'! задавальненне ад 
зносш з вамI? 

11. Адкажыце для сябе на ташя 
пытанни 

1. Щ умею я заусёды запытаць 
пра што-небудзь сына (дачку), каб 
яму (ёй) было прыемна адказаць? 

2. Щ магу я уважл!ва выслухаць 
дзЬця ! выклгкаць у яго давер, штарэс? 

3. Щ адказваю я на грубасць сына 
(дачк!) грубасцю або рэагую неяк 
!накш? 

4. Ц! здольны (здольная) я у час 
разрадзщь атмосферу, каль у сям'! 
наблгжаецца конфликт? 

5. Щ умею я заусёды дамагчыся 
свайго тактоуна г спокойна, ко: 
пераканаць дзяцей у слушнасщ сваЦ 
зауваг? 

?й 

III. Вывучыце 
камушкатыуных якасцей 

с ш с ы 

Сшс характэрных для мяне 
станоучых камушкатыуных якасцей 

1. Вера у сябе. 
2. Вера ^ дзщя. 
3. Тактоунасць. 
4. Ветл!васць. 
5. Жыщярадаснасць, аптым!зм. 
6. Станоучыя адносшы да зауваг 

на свой адрас. 
7. Адсутнасць крыкл1васц1 
8. Добразычл1васць. 
9. Наяунасць гмправьзацы! $ 

ЗНОС1НОХ (умение выйсц! з любога 
становшча). 

10. Уменне будаваць зносшы з 
адным або некалькьмг дзецьм!. 

Сшс характэрных для мяне 
адмоуных камушкатыуных якасцей 

1. Нявер'е у сябе. ШЬ-
2. Нявер'е у дз!ця. 
3. Бестактоунасць. 
4. Адсутнасць ветльвасци 
5. Пеам!зм. 
6. Адмоуныя адносшы да зауваг у 

свой адрас. 
7. Наяунасць крыкльвасщ. 
8. Нядобразычльвасць. 
9. Адсутнасць гмправьзацы! у 

зноанах. 
10. Няуменне будаваць зносшы з 

адным або некалькглй дзецьм!. 
Выберыце з двух апошшх сгасау па 

4-5 якасцей, яия для вас найбольш 
тыповыя у працэсе зносш з дзецьмь 
У гэтым вам дапамогуць саманаз1ранне 
1 самаанал13, заувап 1 рэшпк! мужа 
(жонкО, шшых членау сямЧ, дзяцей, 
сяброу. Выбраушы 1х, зрабще наступнае: 

1) аб ' ектыуна ацан1це свае 
бацькоусыя адносшы, паглядзеушы на 
сябе начам! 1ншага чалавека; 

2) праанал1зуйце свае вартасц! 1 
недахопы у працэсе знос1н з дзецьм!; 

3) на працягу нейкага часу (тыдня, 
месяца) мэтанак1равана 
выкарыстоувайце у зносшах з дзецьм! 
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свае станоучыя якасщ 1 адначасова 
старайцеся Л1кв1даваць адмоуныя, яйя 
уласщвы вам. 

Аб наяунасщ станоучых вынжау вы 
зауважыце па рэакцьп дзяцей, членау 
сямЧ, сяброу, а таксама праз наз1ранне 
1 самаанал13. 

1У. Тэст "Ц1 умееце вы 
кантраляваць сябе у зносшах?" 

Падкрэслще "так", кал1 вы згодны 
з. сцвярджэннем, або "не", ка/п не 
згодны. 

1. Мне здаецца цяжкай здольнасць 
пераймаць шшых людзей. 

так не 
2. Я магу любым способам 

прыцягнуць увагу людзей. 
так не 

. 3. 3 мяне мог бы атрымацца 
%еблаг1 акцёр. 

так не 
4. 1шиым людзям здаецца, што я 

перажываю штосьщ болыи глыбока, 
чым гэта на самай справе. 

так не 
5. У кампанп я рэдка бываю у 

цэнтры уваг1 
так не 
6. У разнастайных сипуацыях / у 

зносшах з розным1 людзьм/ я паводжу 
сябе кожны раз па-рознаму. 

так не 
7. Я магу дамагчыся поспеху у 

справах | адносшах да людзей, я 
стараюся быць такш (такой), як1м 
(якой) мяне хочуць бачыць. 

так не 
8. Я магу адстойваць только тое, 

У чым шчыра перакананы 
(пераканана). 

так не 
9. Я магу быць прыязным 

(прыязнай) з людзьм I, як1х не-
шношу. 

так не 
10. Я заусёды таю (такая), яшм 

(якой) здаюся. 
пшк не 
Нал1чыце сабе па аднаму балу 

за адказ "не" на 1, 5 1 8 пытанш 
1 па аднаму балу за адказ "так" — 
на усе астатшя пытанш (2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10). Падл1чыце агульную суму 
балау. 

0-3 балы — у вас шзы узровень 
кантролю за сабой у зносшах з шшымь 
Вашы паводзшы устошпвыя, 1 вы не 
л1чыце патрэбным 1х мяняць у 
залежнасщ ад сттуацьп. Некаторыя 
Л1чаць вас "нязручным" па прычыне 
вашай прамалшейнасцг. 

4-6 балау — у вас сярэдш узровень 
кантролю за сабой у зносшах з шшымк 
Вы шчыры, але стрыманы у сва!х 
эмацыянальных праяуленнях, л1чыцеся 
У сва>х паводз1нах з 1ншым1. 

7-10 балау — у вас высок! узровень 
кантролю за сабой у зносшах з шшымь 
Вы лёгка уваходз1це у любую ролю, 
пбка рэагуеце на змяненк! С1туацьн, 
добра адчуваеце 1 нават у стане 

прадбачыць уражанне, якое выклжаеце 
у людзей. 

У. Тэст "Щ ведаеце вы, ящ 
узровень добрых вашых узаемаадносш 
з уласным1 дзецьм1?" 

Адказвайце на пытанн1: 
так 
не 
зрэдку, часткова 
1. Щ Л1чыце вы, што у вашай 

сямЧ ёсць узаемаразуменне з дзецьм1? 
2. Щ гавораць з вам1 дзещ "па 

душах", щ раяцца па "асабьстых 
справах"? 

3. Ц1 цькавяцца яны вашай 
дзейнасцю? 

4. Щ ведаеце вы сяброу вашых 
дзяцей? 

5. Щ бываюць яны у вас дома? 
6. Щ удзельшчаюць дзецг разам з 

вам1 у гаспадарчых справах? 
7. Щ правяраеце вы, як яны робяць 

урот? 
8. Ц1 ёсць у вас агульныя з М 

занят к/ захапленш? 
9. Щ удзельнгчаюць дзецг у 

падрыхтоуцы да святау? 
10. Щ жадаюць дзец1, каб вы бьш 

з 1М1 у час "дзщячых святау" або 
хочуць праводзщь 1х без дарослых? 

11. Щ абмяркоуваеце з дзецьм/ 
прачытаныя кнш? 

12. Щ бываеце разам у тэатрах, 
музеях, на выставах I канцэртах? 

13. Щ абмяркоуваеце з дзецьм1 
тэлеперадачы / ынафЫьмы? 

14. Щ удзельшчаеце разам з дзецьмг 
у прогулках, турысцтх паходах? 

15. Любще праводзщь адпачынак 
разам з дзецьмг або без 1х? 

Апрацоука тэста 
Стано^чы адказ ацан!це двума 

ачкам1. Кал1 вы выказваеце свой адказ 
словам! "зрэдку, часткова" — ацашце 
яго адным ачком, кал1 адказ адмоуны 
(не) — 0 ачкоу. Падл1чыце, кольи 
набрал1 ус1х ачкоу. 

1. Кал: вы набрал! болыи за 20 
ачкоу, вашы адносшы з дзецьм1 у 
асноуным можна л^чыць добрым1. Вы 
^мееце з 1М1 ладз1ць, знаходзщь 
агульную мову, тактоуна рабщь заувап, 
папярэджваць канфл1кты. 

2. Кал1 набрал1 ад 10 да 20 ачкоу 
— вашы адносшы з дзецьм1 можна 
ацанщь як здавальняючыя, але не 
заусёды, не ва ус!х выпадках добрыя. 
У асноуным вы знаходзще з 1М1 
агульную мову, зносшы будуеце 
правгльна, але у нейюх С1туацыях 
зрываецеся, тады узн1каюць канфлшты. 

3. Кал1 менш за 10 ачкоу — 
узровень адносш Н13К1. Вашы кантакты 
з дзецьм1 не ладзяцца , я^на 
С1туатыуныя, час ад часу паляпшаюцца, 
але часцей за усё узнкаюць канфл1кты " 
1 непаразуменн!. 

ШШ ТВАЁ 
I МАЕ 

Сёння па шматлШх просьбах 
чытачоу пачынаем публШаваць 
мужчынсшя I жаночыя 1МёНЫ, IX 
паходжанне /' значэнне. 

М У Ж Ч Ы Н С К 1 Я 1 М Ё Н Ы 

Абакум, гл. Аввакум. 
Абрам, гл . Авраам, Авраамий, 

Аврамий. 
Авакум, гл. Аввакум. 
Аввакум (яур.) — божая любо?. 

Абакум, Авакум; разм. Бакум; вытв. 
Абакумка, Абакумачка, Абакумчык; 
Авакумка, Авакумачка, Авакумчык. 
Гмяншы 19.07; 15.12. 

Август (лац . ) — с в я ш ч э н н ы , ' 
нсл1'чны. Катал. Аугуст. 1мяшны 3.08. 

А в г у с т и н (лац.) — як1 належыць 
Аугусту, Аугустау. Аугусцгн, 
Аугустын. 1мяшны: пр. 29.06: катал 
28.01; 27.05; 28.05. 

А в д и й (яур.) — слуга госпадау. 
Аудзей; вытв . Аудзейчык, Аудзейка; 
Аудзя. 1мян1ны 18.09; 2.12. 

А в е р к и й (лац.) — як! аддаляе, ад-
ганяе . Аверкш; р а з м . Аверка; вытв. 
Аверачка, Авер. 1мяшны 8.06; 14.11. 

Авксентий ( грэч. ) — 
прымнажэнне. Ауксенцш; разм. Ак-
сенцш, Аксен. Гмяшны 27.02; 1.05; 25.06-
26.12. 

А в р а а м (яур.) - бацька мнопх. 
Абрам; в ы т в . Абрамка, Абрамушка, 
Абрамчык; Аурамка, Аурамчык; 
Аурало. 1мяшны 22.10. 

Авраамий (яур.) — бацька мнопх. 
Абрам; вытв. гл. Авраам. 1мяшны 27.02; 
5.06. 

Аврамий (яур.) — вял1К1й бацька. 
Абрам; вытв. гл. Араам. 1мяншы 17.02; 
14.04; 2.08; 3.09; 11.10; 11.11. 

А г а п и й (грэч.) - любоу. Агатй, 
Агап; р а з м . Гапей; в ы т в . Гапейка. 
1мян1ны 6.02; 28.03; 3.09; 16.11. 

Агапит (грэч.) - любимы, каханы. 
Агашт; вытв. А га, Гапа. 1мяшны 23.08; 
3,11.10. 

Агафон (грэч.) — добры. Агафон; 
разм. Агапон, Гапон; вытв. Гапонъка, 
Гапусъ. Гмяшны 5,15.03; 10.09. 

Агафоник ( грэч. ) — д о б р ы 
пераможца. Агафотк. Гмяшны 4.09. 

(Працяг будзе.) 

45 


