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А мі ну лае ў Ана то ля Анд рэ е ві-
ча са праў ды ці ка вае. У свой час ён 
слу жыў на Паў ноч ным фло це, ды не 
абы-дзе, а на сак рэт най ба зе ў ра ё не 
Мур ман ска. Пад вод ныя лод кі пры хо-
дзі лі на ба зу для за ме ны вы пра ца ва-
ных ядзер ных стрыж няў у рэ ак та рах. 
«Здым кі не леп шай якас ці, — чы та ем 
у ліс це, — але тое зра зу ме ла: зды-
маць на ба зе ўво гу ле бы ло за ба ро-
не на, і ра бі лі гэ та лі та раль на з-пад 
па лы. Але ўсё ад но ра бі лі — хлоп цам 
жа ха це ла ся па кі нуць неш та на па-
мяць, а каб «пад поль ны» фо та апа рат 
не рэ кві зі ра ва лі, ха ва лі не дзе ў тунд-

ры пад ка мя ня мі. За тое 
не ка то рыя здым кі мож-
на без пе ра боль шан ня 
на зваць уні каль ны мі. 
На прык лад, вось гэ та 
фо та з Брэж не вым і 
Ка сы гі ным — са праўд-
ны экс клю зіў. Та ко га ў 
га зе тах не бы ло і быць 
не маг ло, бо пра гэ ты 
ві зіт на ват ні дзе не па-
ве дам ля ла ся. Гэ та быў 
1964 год, не апош ні для 
служ бы Ана то ля (та ды 
на фло це слу жы лі 4 га-

ды) і апош ні 
для праў лен ня 
Мі кі ты Хру шчо ва. Брэж неў, 
пры ня ўшы ў па пя рэд ні ка 
«гас па дар ку», пер шай спра-
вай на вед ваў фла ты, каб 
пе ра ка нац ца, ці на дзей ны 
шчыт (у вы гля дзе атам ных 
пад ло дак) у са вец кай ра дзі-
мы. За ві таў і на Грэ мі ху, па-
блі зу якой і мес ці ла ся ба за 
па за ме не ядзер ных стрыж-
няў на пад лод ках. Ма ла дыя 
марф ло таў цы зра бі лі зды-
мак лі та раль на з ру ка ва, 
ка лі вы со кія гос ці вы хо дзі лі 
з дзі ця ча га сад ка, пра вя ра-
ю чы ў тым лі ку, як жы вуць 
дзе ці мар скіх афі цэ раў».

Да ка мя нёў, што па слу-
жы лі фо нам для дру го га 
здым ка, Брэж не ва, вя до-
ма ж, не ва дзі лі. «А бы ло 
б, су час най мо вай ка жу чы, 
«пры коль на», — мяр ку юць 
на шы чы та чы. — Бо ці не 
гэ ты ло зунг — «Як хо чац-
ца да моў» — ад люст роў вае 
мэ ты і па мкнен ні кож на га 

ча ла ве ка знач на лепш, чым та га час-
ны дэ віз «На ша мэ та — ка му нізм»? 
На фо не та го пра па ган дысц ка га за-
клі ку, по бач з вы ява мі Ле ні на, Марк-
са ды Эн гель са, якія су пра ва джа лі 
са вец кіх лю дзей хоць у кал гас ным 
клу бе, хоць на сак рэт най мар ской 
ба зе, так са ма фа та гра фа ва лі ся. 
Але, як той ка заў, ужо зу сім з ін шы-
мі па чуц ця мі».
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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.
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Свят ла на ЕР МА КО ВІЧ, на стаў нік-дэфектолаг:
1. «Чар лі і ша ка лад ная фаб ры ка». Ка лі ро біц ца зу-

сім хо лад на і не да пра гу лак, са мае леп шае — ся дзець 
до ма, за ху таў шы ся ў коў дру, і гля дзець доб рае кі но. 
На прык лад, та кое — каб ад чуць ат мас фе ру ча раў ніц тва 
і кры ху па доў жыць ад чу ван не Но ва га го да.

2. «Дзень су рка». У кож на га з нас зда ра юц ца ня ўда-
лыя дні. Але перш, чым скар дзіц ца на жыц цё, па спра буй це 
ўя віць, што УСЕ ас тат нія дні бу дуць па доб ны да гэ та га. 
Ад ра зу па чы на еш ра да вац ца, што ўсё дрэн нае ра на ці 
поз на мі нае, і ву чыш ся ра біць вы сно вы з улас ных па мы-
лак. На мой по гляд, гэ ты фільм на огул адзін з леп шых 
срод каў ад зі мо вай дэ прэ сіі.

3. «Са мною вось што ад бы ва ец ца». Я па ра і ла б 
гэ ты фільм усім, хто ста міў ся ў со ты раз гля дзець «Іро нію 
лё су». Не вель мі доў гае і вель мі ду шэў нае кі но пра тое, 
што ў жыц ці бы ва юць ма лень кія цу ды, і пра тое, як дзе-
цям і да рос лым, бы вае, не стае цеп лы ні адзін ад на го...

4. Вя лі кі мульт фільм «Ле да ві ко вы пе ры яд». Спа-
чат ку я за ча пі ла ся за яго кра ем во ка, ка лі доч кі гля дзе лі 
на ка ні ку лах, а по тым і са мой так спа да ба ла ся, што 
са бра ла на дыс ках усе ча ты ры част кі і з не цяр пен нем 
ча каю вы ха ду на ступ най.

5. «Ка хан не ў вя лі кім го ра дзе 3». Без уся кіх прэ тэн-
зій на фі ла соф скія глы бі ні, прос та доб ры, лёг кі і до сыць 
за баў ны, мес ца мі сен ты мен таль ны фільм. А ча му ён зі-
мо вы? Бо вый шаў у пра кат толь кі гэ тай зі мой. Мы ўсёй 
сям' ёй зу сім ня даў на гля дзе лі яго ў кі на тэ ат ры, спа да ба-
ла ся на ват больш, чым па пя рэд нія част кі.

Ці шы ня ў біб лі я тэ цы
На сця (4 га ды) кла дзец ца спаць, 

ма ма тым ча сам паў шэп там раз маў-
ляе з та там. Ма лая, кры ху па ва ро-
чаў шы ся і па вох каў шы, з пад крэс-
ле най жа лас лі вас цю звяр та ец ца да 
да рос лых:

— Ма ма, вы не маг лі б га ва рыць 
ці шэй? — і праз паў зу: — Не бу дзі це 
бед нае дзі ця, мне ж заўт ра на пра цу!

Ляль кі — зу сім не тое...
— Ма мач ка, а да вай мне бра ці ка 

на ро дзім? — про сіць ча ты рох га до-
вая Хрыс ці на.

— Ээ ээ... Ну-у... Гэ та ў та ты трэ-
ба спы тац ца.

Ма лая кі да ец ца ў слё зы: «Не! Не 
трэ ба та ту пы тац ца! Я ха чу са праўд-
на га бра ці ка, а не ца цач на га!».

Пра ві лы фор су
Шас ці га до вая Ма ша ўпер шы ню ў 

жыц ці вы еха ла з баць ка мі на мо ра 
і з зда валь нен нем за га рае на пля-
жы. Про сіць:

— Над зень це мне ку паль нік, я 
пай ду па гу ляю.

— Ма ша, ку паль нік яшчэ мок ры 
і доў га сох нуць бу дзе, да вай лепш 
ты па бе га еш кры ху без ні чо га, так і 
за га рыш лепш.

— Вы што? Ку паль нік жа но вы, 
а по па ўжо ста рая!

Ус пом ніць усё
Ча ты рох га до вы Са ша, ня звык ла 

ці хі, ля жыць на ка на пе, хоць звы-
чай на бал бо ча, не змаў ка ю чы. Ма-
ма ці ка віц ца:

— І аб чым ты за ду маў ся?
— Ды вось ма ла досць уз гад ваю, 

— з цяж кім уз ды хам ад каз вае ма-
лы.

Смач на, як не на зы вай
4-га до вы Ро ма на вед вае гур ток 

па анг лій скай мо ве. На стаў нік пы та-
ец ца: «Ро ма, што ты больш за ўсё 
лю біш?». Хлоп чык не за дум ва ец ца 
ні на хві лі ну: «Мя са!». — «А як бу дзе 
гэ тае сло ва па-анг лій ску?». — «Не 
ве даю, як па-анг лій ску, але я ўсё 
ад но яго люб лю!».

Паэ зія і про за
Ма ру ся чы тае верш Кар нея Чу-

коў ска га «Тэ ле фон» і ад ра зу пе ра-
раб ляе яго на свой лад:

— Хто га во рыць? Слон!
— Не, ня хай бу дзе вярб люд!
— Доб ра, вярб люд. А ад куль?
— Ад сла на!
— І што вам трэ ба?
— Хлоп чы ка.
— А ён мок ры.
— Мок ры? Не, та ды не трэ ба.
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5 ЗІМОВЫХ 
ФІЛЬ МАЎ,

якія трэба 
па гля дзець 
сям' ёй: 

Пя соч ні цаПя соч ні ца  ��

Увага: конкурс!Увага: конкурс!  ��

На вум ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ, бе ла рус кі па эт, 
пра за ік, пуб лі цыст, тэ ле вя ду чы:

1. «Ка ла сы пад сяр пом тва ім» Ула дзі мі ра Ка-
рат ке ві ча. Ра ман тыч ная гіс то рыя, якая рас па вя дае 
пра па дзеі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і яе ге ро яў. Кні га 
спры яе вы ха ван ню па тры я тыз му, вы са ка род ных 
якас цяў ча ла ве ка ў роз ных аб ста ві нах. Раз бу рае 
стэ рэа ты пы пра бед насць і не пісь мен насць на шай 
кра і ны. А ў да да так раю «Дзі кае па ля ван не ка ра ля 
Ста ха» Ка рат ке ві ча: за хап ляль ны дэ тэк тыў, які з 
ад ноль ка вай ці ка вас цю пра чы та юць і да рос лыя, і 
дзе ці. Там шмат та ям ні ча га і за гад ка ва га, і ў той 
жа час твор но сіць па зі тыў ны ха рак тар.

2. «Меч кня зя Вяч кі» Ле а ні да Дай не кі. Апо вед 
пра да лё кую гіс то рыю на шай кра і ны. Аў тар ма ляў-
ні ча і ці ка ва рас каз вае пра па дзеі, і воб ра зы гіс та-
рыч ных асоб паў ста юць яр ка і да ступ на.

3. «Сот ні каў» Ва сі ля Бы ка ва. Яр кі псі ха ла гіч ны 
твор, які на гад вае біб лей скую пры па весць аб сі ле 
ду ху і сла бас ці ча ла ве ка, ста віць ге ро яў пе рад вы-
ба рам. Не здар ма аў тар філь ма па тво ры Ла ры са 
Ша піць ка на зва ла яго «Уз ня сен не».

4. «Цяж ка быць Бо гам» бра тоў Стру гац кіх. 
Ці ка вая фан тас тыч ная гіс то рыя, якая, ня гле дзя чы 
на ды на мізм і пры год ніц кі жанр, мае глы бо кі фі ла-
соф скі пад тэкст: пра тое, як не вуц тва і цем ра шаль-
ства мо жа быць го рам і бя дой для на ро да. З ча го 
на ра джа ец ца звы чай ны фа шызм.

5. «Май стар і Мар га ры та» Мі ха і ла Бул га ка ва. Твор 
на ўсе ча сы, ён вы клі кае шмат ду мак і аса цы я цый. За 
за хап ляль ным сю жэ там то яц ца глы бін ныя хрыс ці ян скія 
за па ве дзі, роз дум пра мес ца ча ла ве ка ў све це.

5 КНІ Г для пра чы тан ня 
ў ся мей ным ко ле:

ЯК СПРА ВІЦ ЦА 
З ДЗІ ЦЯ ЧАЙ 
ІС ТЭ РЫ КАЙ?

Але на НА СА ЧО ВА, тэ ле вя ду чая («Бе ла русь-1»), 
ма ці два іх дзя цей:

— Для мя не гэ та вель мі важ нае і ад кры тае пы тан не, бо, зра-
зу ме ла, з ім не раз да во дзі ла ся су ты кац ца на ўлас ным во пы це. 
Лі чу, што най перш трэ ба ра за брац ца з пры чы на мі кап ры заў і 
іс тэ ры кі, а по тым пры маць ра шэн не, як гэ та спы ніць. Ча сам трэ ба 
прос та больш уваж лі ва са чыць за ста нам дзі ця ці — ма лыя кап ры-
зяць, ка лі ста мі лі ся, пе ра ўзбу дзі лі ся ці прос та га лод ныя. У та кім 
вы пад ку да стат ко ва хут ка ад рэ ага ваць на па трэ бу і зні шчыць 
раз драж няль ны фак тар, каб пра ду хі ліць іс тэ ры ку. ін шая спра ва, 
ка лі дзі ця ча гось ці вель мі хо ча, на прык лад, па тра буе ў кра ме яму 
неш та ку піць. У мя не, дзя куй Бо гу, та ко га не бы ло, але на огул 
вель мі рас паў сю джа ная сі ту а цыя. Пас ля пра хо джан ня «кур саў 
па вы шэн ня баць коў скай ква лі фі ка цыі» ве даю, на прык лад, што 
спе цы я ліс ты ра яць звяр тац ца па да па мо гу да пер са на лу ганд-
лё ва га цэнт ра, на прык лад, па пра сіць ад мі ніст ра та ра па ды сці і 
зра біць за ўва гу. Гэ та бу дзе ку ды больш дзейс на, чым ка лі ма ма 
па вы сіць го лас на дзі ця і ра зам з ім за ко ціць іс тэ ры ку... На рэш це, 
трэ цяя са мая рас паў сю джа ная пры чы на дзі ця чых кап ры заў — 
не да хоп ува гі. Та ды трэ ба най перш су па ко іц ца са мо му і аб няць 
дзі ця, пры ла шчыць яго.

Без умоў на, збо ку заўж ды зда ец ца, што ты б вы ра шыў сі-
ту а цыю лёг ка і прос та, а ў жыц ці зда ра ец ца ўся кае, і прай сці 
вы пра ба ван не на баць коў скае цяр пен не на са мрэч вель мі скла да-
на. Па чы на еш зу сім па-ін ша му 
ацэнь ваць ро лю пе да го гаў, на-
прык лад, у дзі ця чых сад ках, 
якія су ты ка юц ца з дзі ця чы мі 
«не ха чу, не бу ду» што дня...

Па вел КА ПА РЫ ХА, 
IT-спецыяліст, баць ка два іх 
дзя цей:

— Ох, якое ня прос тае пы-
тан не. Бы вае, абое за вя дуц ца 
і жон ку ў да да так «на кру цяць», 
то ці хень ка ўздых неш, каб су па ко іц ца, і про сіш: «Бо жа, дай мне 
вы трым кі і цяр пен ня». І ка лі з улас ны мі эмо цы я мі спра віш ся, 
толь кі та ды мож на вы ра шаць дзі ця чыя кан флік ты.

У ста рэй ша га сы на (яму 5 га доў) іс тэ ры ка мо жа па чац ца, што 
на зы ва ец ца, на роў ным мес цы. Ка лі ба чым, што ён прос та ста-
міў ся, мяк ка спы ня ем усе гуль ні і да ём ад па чыць. А бы вае, што 
не вы ка на лі ней кае яго жа дан не — ды хоць бы не да лі на ціс нуць 
на кноп ку ў ліф це аль бо «не так» за чы ні лі дзве ры ў ка лі до ры — і 
па не сла ся... Та ды най лепш спра цоў вае іг на ра ван не. Ка лі зна рок 
што-не будзь на ро біць, па збаў ля ем муль ці каў і ад праў ля ем у кут, 
каб спа кой на па ста яў і асэн са ваў свае па во дзі ны. З ма лод шай 
дач кой, праў да, па доб нае не пра цуе — як толь кі па чы на еш з ёй 
стро га га ва рыць, ад ра зу слё зы на ва чах; та му з ёй трэ ба вес ці 
спа кой ныя тлу ма чаль ныя га вор кі. І ні пры якіх аб ста ві нах, што б 
ні зда ры ла ся, мы не вы ка рыс тоў ва ем фі зіч нае па ка ран не. Ка лі 
ўсплёс ку эмо цый, асаб лі ва агрэ сіі, па збег чы ўсё ж не ўда ец ца, 
ча сам вель мі эфек тыў ным аказ ва ец ца прос тае ўмы ван не пра-
ха лод най ва дой.

Ко ліш ні стар шы ня сель са ве та, 
а ця пе раш ні пен сі я нер Ана толь За ба лот ны 

з в. Лу чын Ра га чоў ска га ра ё на, 
па свед чан ні ад на вяс коў цаў, вель мі доб ры 

апа вя даль нік. Але вось за на тоў ваць 
свае рас ка зы пра мі ну лае не лю біць. 

Та му сяб ры зра бі лі гэ та за яго дый да сла лі 
гіс то рыі з ге ра іч на га мі ну ла га зем ля ка 

ра зам з не каль кі мі фо та здым ка мі 
на кон курс у «Звяз ду».

ФОТАЗДЫМАК З ГІСТОРЫЯЙ


