
13 лютага 2019 г. 13ФО ТА НА ТРЫ НАЦ ЦА ТУЮ

Дня мі ў рэ дак цыю на-

шай га зе ты за ві таў па-

жы лы муж чы на з кі ёч кам 

і не вя ліч кай сум кай. Ад-

рэ ка мен да ваў ся: «Ан тон 

Ліп ніц кі. Мін ча нін. Пен сія-

нер».

Мы пры се лі по бач у 

крэс лы. Праз хві лін ку на 

ча со піс ны сто лік госць 

«Звяз ды» вы клаў пры-

не се ныя ў су мцы ста рыя 

фо та здым кі. Ма лень кія 

і вя лі кія, на дру ка ва ныя 

на фо та па пе ры, — яны 

па да лі ся стра ка ты мі ліс-

точ ка мі даў ня га ка лен да-

ра. На га даў ся мі ну лы час 

без ма біль ных тэ ле фо наў 

і кам п'ю та раў, ка лі фо та-

зды мак уз ні каў пе рад на мі 

не элект рон най вы явай на 

эк ра не, а рэ аль на іс ну ю-

чым на цвёрдай, але гнут-

кай кар дон цы.

— Я со рак га доў пра-

ца ваў з фо та апа ра та-

мі ў ру ках, — рас каз ваў 

наш госць. — Да па ма гаў 

афарм ляць кні гі, ча со пі сы, 

стэн ды. Па бы ваў у мно гіх 

га ра дах і вёс ках. Ад ным 

сло вам — фік са ваў да сяг-

нен ні на род най гас па дар-

кі. Мност ва ма іх здым каў 

ады шло ў мі ну лае, знік ла 

там бяс след на...

Але ж вы свет лі ла ся, 

што па сва іх стра ча ных 

фо та ра бо тах мой су раз-

моў нік не над та су муе, 

бо ў хат нім ар хі ве за ста-

лі ся тыя, што ка лісь ці ён 

ра біў «для ду шы». Ся род 

іх — фо та род ных і зна ё-

мых, пей за жы бе ла рус кіх 

мяс цін, за ўва жа ныя піль-

ным во кам фо та май стра 

смеш ныя сі ту а цыі з га рад-

ско га жыц ця.

З фо та ар хі вам ста ро-

га май стра зна ё мыя ўсе 

жы ха ры яго пад' ез да ў 

шмат па вяр хо вым до ме. 

Ка бі ну ліф та (не па ру ша-

ю чы пра ві лаў ка ры стан ня 

тэх ні кай!) дзядзь ка Ан тон 

упры го жыў сва і мі ка ля ро-

вы мі фо та пей за жа мі — 

гля дзі це, су се дзі, якая 

пры го жая на ша зям ля!

Не ка то рыя вя сё лыя 

сю жэ ты, зня тыя Ан то нам 

Ліп ніц кім з да па мо гай 

прос та га плё нач на га фо-

та апа ра та, мы вы ра шы лі 

па ка заць чы та чам «Звяз-

ды». Ро бім та кое, каб зноў 

па цвер дзіць вы сно ву: са-

праўд ны гу мар ні ко лі не 

ста рыц ца, на ват ка лі аў та-

ру гэ тых вя сё лых сю жэ таў 

ужо за дзе вя нос та га доў.

Дня мі я за ві таў да 

дзядзь кі Ан то на і сфа та-

гра фа ваў яго на пра гул цы 

ка ля рэч кі, у не звы чай най 

«вы ста вач най за ле» ліф та, 

у час раз моў-ус па мі наў з 

жон кай Га лі най над здым-

ка мі ся мей на га ар хі ва.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

Сва ім фо та здым кам дзядзь ка Ан тон даў на ступ ныя наз вы:

Скарыстайцеся 
вашым 
смартфонам, 
каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць 
больш фота.

Яна зноў не прый шла.Бар сік — сяб ра ры ба ло ва.Жыў у ба бу лі бе лень кі коз лік...

Каз кі Мінск ага мо ра.


