
Роў на 107 га доў та му Ян ка Ку-
па ла пры ехаў у вёс ку Яхi моў-
шчы на. Ма ляў нi чая мяс цiн ка, 
сха ва ная за па гор ка мi, су стрэ ла 
яго жоў та-чыр во ны мi фар ба мi 
дрэў, ша ма цен нем лiс то ты пад 
ча ра вi ка мi, све жым под ыхам 
на ва коль ных па лет каў. Ма ла-
ды па эт тры маў шлях у ма ён так 
пра мыс лоў ца i зем ле ўлас нi ка 
Лю бан ска га, iшоў пе ха тою з 
чы гу нач най стан цыi Па ла ча ны. 
На ва коль ныя края вi ды на гад-
ва лi яму аб ры сы род най Ла гой-
шчы ны. Част ка ста ро га гас цiн ца 
за ха ва ла ся i да гэ туль.

Уво сень Яхi моў шчы на са праў ды «па-
лае» ўсi мi маг чы мы мi фар ба мi. Асаб лi ва 
яе каст рыч нiц кае ўбран не вы клi кае моц-
нае жа дан не ўсхва ляць ма тух ну-пры ро-
ду i дзя ка ваць ёй за ча роў нае мас тац тва. 
Але ча му ма ляў нi чая во сень не бы ла ад-
люст ра ва на ў вер шах Ян кi Ку па лы тае 
па ры, за ста ец ца для нас за гад кай. Хi-
ба за ла тыя каст рыч нiц кiя края вi ды не 
ўзруш ва лi яго ду шу?

У Яхімоўшчыне Яну Лу цэ вi чу бы лi 
да ру ча ны аба вяз кi па моч нi ка вi на ку ра. 
Во пыт пра цы на бро ва ры ў сы на аран-
да та ра ўжо меў ся — го дам ра ней ён пра-
ца ваў у Сём ка ве. Та му 24-га до вы хло-
пец ад ра зу ўклю чыў ся ў зна ё мую яму 
вы твор часць. Пра ца бы ла не з лёг кiх. У 
сва ёй паз ней шай бiя гра фii Ку па ла ад-
зна чаў, што ён быў, па сут нас цi, чор на-
ра бо чым.

Пры бро ва ры меў ся драў ля ны бу ды-
нак, у якiм не каль кi па ко яў зай ма лi слу-
жа чыя прад пры ем ства. У пра вай па ло ве 
па бу до вы зна хо дзiў ся па кой чык ма ла-
до га па моч нi ка. Пас ля пра цоў най зме ны 
ў цi шы нi ма ла ды па эт да ваў во лю сва iм 
роз ду мам, вы клад ва ю чы iх вер ша мi на 
па пе ру. У гэ тым па кой чы ку, на ра дзiў ся 
верш, якi ве дае сён ня, ба дай, кож ны 
бе ла рус — «А хто там iдзе?». За гэ тым 
ста лом, у гэт кi ж во сень скi час...

Да след чы каў заў сё ды бу дзе цi ка-
вiць, якiм чы нам уда ва ла ся ма ла до му 
твор цу спа лу чаць цяж кую пра цу з на-
пi сан нем вер шаў. Ад куль пры хо дзi ла 
на тхнен не, чэр па лi ся сi лы, з'яў ля лi ся 
iдэi? Хто ве дае, цi не цяж кiя ўмо вы, 
зве да ныя iм са мiм, i пад гле джа нае 
жыц цё прос та га лю ду i з'я вi лi ся кры-
нi ца мi для абра ных тэм? У Ра сii iш ло 
хва ля ван не пра цоў ных, ка цi ла ся хва-
ля не за да во ле нас цi ся лян i ра бо чых 
сва iм без аба рон ным ста но вi шчам. Не 
абы хо дзi ла яна i бе ла рус кi край. Але 
хi ба цар скiя ўла ды лi чы лi ся з тым, што 
i гэ тая зям ля вар тая свай го ўлас на га 
iмя, улас на га шля ху i не за леж нас цi? 
Хто лi чыў бе ла ру са за ча ла ве ка, а яго 
мо ву не на зы ваў хам скай? Ма ла ды Ку-
па ла пер шым вы гук нуў, што i бе ла ру сы 
так са ма хо чуць людзь мi звац ца. Тут, у 
Яхi моў шчы не, з'я вi лi ся на свет i iн шыя, 

не менш сла ву тыя яго вер шы — «Во ра-
гам бе ла ру шчы ны», «Я му жык-бе ла рус...», 
«Гэ та крык, што жы ве Бе ла русь», «Я не 
паэ та», «Я не для вас, па ны»...

А яшчэ паэ ту ха пi ла ча су за вяр шыць 
свой пер шы збор нiк «Жа лей ка». Па да-
ба ла ся яму ванд ра ваць па на ва коль ных 
вёс ках, агля даць цэрк вы i кас цё лы, пра 
што ён не ад ной чы пры гад ваў у сва iх ус-
па мi нах. Асаб лi ва цi ка вiў ся даў ней шы мi 
ле ген да мi i пад ан ня мi, слу хаў мяс цо вых 
апа вя даль нi каў. У Яхi моў шчы не ў Ку па лы 
з'я вiў ся ся бар — па эт i на стаў нiк Анд рэй 
По сах, з якiм ра зам на вед ва лi вёс кi Ла пiн-

цы, Ле бе дзе ва, Ма лую Бор каў шчы ну, Блу да ва i 
Груз да ва...

У Яхi моў шчы не да на шых дзён за ха ва лi ся ста-
рыя гас па дар скiя па мяш кан нi — бро вар 1890 го да 
па бу до вы, драў ля ныя скла ды, ся дзiб ны (бы лая кан-
то ра бро ва ра) i гас ця вы да мы. У ад ным з iх ця пер 
лi та ра тур ны му зей. Тут i зна хо дзiц ца Ку па лаў па-
кой чык, у якiм i пад ло га, i столь, i сце ны, i вок ны, 
i печ, i дзве ры — аў тэн тыч ныя. I на ват дзвяр ная 
руч ка тая са мая, якую ў 1906 го дзе кра на ла ру ка 
на ша га пес ня ра.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
Ма ла дзе чан скi ра ён

�

30 кастрычніка 2013 г.6 ЛЮСТЭРКА

НА СВА IМ 
УЗ РОЎ НI

— Вой, Мi цеч ка, ты?!.. Ну як 
жы вы-зда ро вы? Рас каз вай...

Гэ та ў аў то бу се кан дук тар-
ка — ад на му з па са жы раў. Той 
— маж ны, сi ва ва ты дзядзь ка — 
мяк ка ка жу чы, ра ды (як ра ды, 
му сiць, кож ны з муж чын — пры-
го жай жан чы не, а тым больш 
зна ё май). Ён шчы ра ўсмi ха ец ца, 
штось рас каз вае i рас пыт вае...

Аў то бус мiж тым едзе — едзе 
i пры пы нак, i два, i пяць...

— Слу хай, мы ж за га ва ры лi-
ся... Я ж за пра езд не за пла цiў! 
— ус па мi нае на рэш це па са жыр i 
ле зе ў кi шэ ню па гро шы.

— Сха вай, не трэ ба, — ве лi ка-
душ на спы няе яго кан дук тар ка, 
мож на ска заць, гас па ды ня са ло-
на, — я ця бе i так пра вя зу.

— Ты ве да еш — не ма гу: не 
пры вык, — ад лi чыў шы па трэб-
ную су му, на стой вае муж чы на. 
— Ды i рап там кант ра лё ры.

— Кiнь, — злу ец ца жан чы на. 
— Мож на па ду маць, што я ця бе 
«не ад ма жу»...

Як свой свай го... 
На сва iм уз роў нi...

ГIС ТО РЫЯ 
АД НОЙ ХВА РО БЫ

Доб ры су сед лепш, чым сем 
ня доб рых ро дзi чаў. Ан то наў на 
гэ та ве да ла — i даў но: мо жа, з 
пер шай мi сач кай ха лад цу. «Вы 

ж на ся бе ад ну яго, му сiць, не 
ва ры це? — усмi ха ла ся з па ро га 
но вая су сед ка. — А ў мя не сён-
ня шмат атры ма ла ся. I, зда ец ца, 
удаў ся... Па каш туй це».

За ха лад цом быў торт, грыб ны 
су пчык, ту ша ная ка пус та... Шмат 
што бы ло. I не толь кi з ежы: раз 
на два-тры ме ся цы да су се дзяў, 
на прык лад, пры хо дзi ла На та ша i 
па «бос кiх» кош тах стрыг ла ўсiх 
— гас па да ра, гас па ды ню, iх дач-
ку, iх ма цi...

Ан то наў ну яны клi ка лi так са-
ма...

Праў да, у апош нi раз ба бу ля 
не пай шла: ня доб ра не як бы-
ло...

Па ча ка ла, па куль па леп шае, 
сха дзi ла ў блi жэй шую цы руль ню 
— па стрыг ла ся там. Ад да ла 130 
ты сяч...

Зноў за хва рэ ла.

НЕ ЎСЁ ТОЕ 
МЁД...

Вi цю не па шчас цi ла змал ку: 
зла маў на гу. Пе ра лом быў до-
сыць скла да ны i скла лi яго ня ўда-
ла: да вя ло ся ла маць на ноў. Адзiн 
раз... По тым уга вор ва лi на дру гi 
(бо iна чай, маў ляў, хло пец бу дзе 
куль гаць). Але ма цi яго як ад рэ-
за ла: «Та кой бя ды... Хай куль гае: 
гэ та ж не дзеў ка. А ён са бе па ру 
зной дзе!»...

Знай шоў — i са праў ды: у вёс-
цы, на ра дзi ме ня вес ты, вя сел ле 
гу ло — до сыць ба га тае, гуч нае, 
але ж...

Не без та го — аб га вор ва лi ба-
бы жа нi ха, ка за лi но ва спе ча най 
це шчы, што дач ка ў яе як быц-
цам без гань бы — i пра ца вi тая, 
i пры го жая... А вось зяць — «не 
па ёй», бо ней кi ж куль га вы, ху-
ды...

— Дык гэ та ж доб ра, — па 
сак рэ це iм ска за ла це шча: «Не 
бя да, што ху ды, абы iшоў хоць 
ку ды. I па стаў абы-дзе, дык нi хто 
не звя дзе».

Ба бы сцiх лi: мо жа, ду ма лi, i 
праў да — не ўсё ж тое мёд, што 
са лод кае?

ЧА ЛА ВЕ КА — 
МОЖ НА

Гэ та смеш на бы ло б, ка лi б не 
бы ло так сум на. У ма ла дзi цы-аў-
цюч кi хтось па пы таў, ча му ў яе 
дзi цят ка ад но? Ад жар та ва ла ся 
тая, ска за ла: «А я му жы ка свай го 
нi як цвя ро зым не злаў лю».

Шчас лi вая: ёй хоць раз па-
шан ца ва ла зла вiць.

А вось Ален цы не.
I — га лоў нае — ба чы лi ж во-

чы, што куп ля лi: вы пi ваў ка ва-
лер... Яе ма цi ссi ве ла, вя сел ле 
ла дзя чы. Але дзеў ка та ды нi чо га 
не ба чы ла, нi на што не зва жа ла: 
ка ха ла яна, ды так... Го ры звяр-
нуць ха це ла (i лi чы ла, што змо-
жа), а ўжо му жа ад га рэл кi ад ву-
чыць... Ды лёг ка, зда ва ла ся!

Дзе толь кi з iм не бы ла i ча го 
не ра бi ла — ця гам жыц ця...

Хоць у апош нiя га ды маг ла i 
не мi ту сiц ца, нi што не вы му ша ла: 
ра зы шлi ся яны (ка то ры ўжо раз). 
На ват кан чат ко ва, зда ва ла ся, бо 
яшчэ i раз' еха лi ся...

Але ж ён па-ра ней ша му зва-
нiў: ка заў (ка лi больш не бы ло 
ка му), што па мi рае. I яна та ды 
(ад чу ва ю чы, што не хлу сiць) куп-
ля ла бу тэль ку, ежу i еха ла...

На до ечы не па спе ла: па мёр.
...Нех та з вя лi кiх ка заў, што вы-

ра та ваць свет ужо не ўдас ца, але 
асоб на га ча ла ве ка — мож на...

Вы хо дзiць — па спра ба-
ваць?..

I не факт, што атры ма ец ца...
На ват та ды, ка лi па кла дзеш 

на гэ та жыц цё.

IН ТЭ ЛI ГЕН ТЫ
...Тра лей бус на чар го вым 

пры пын ку аж тра iх па да браў: ху-
дзень кую, сi вень кую ба бу лю — i 
на ват з... «ахо вай». Яна — до-
сыць га на ро вая — стра ху ю чы, 
пра вя ла ста рэнь кую ў «га ла ву» 
са ло на, па са дзi ла на сва бод нае 
мес ца.

На су праць яшчэ два воль ныя 
бы лi, але...

— Вы па стой це, сын кi, — за-
га да ла «хлоп цам» ма ту ля. — 
Вам жа ня цяж ка яшчэ? А тут мо 
ста рэнь кi хто ся дзе.

...Сло ва iн тэ лi гент — ад ла-
цiн ска га intelligens, intelligentis — 
спе цы я лiст, ча ла век ра зу мо вай 
пра цы... А яшчэ — ча ла век, якi 
ра зу мее, якi ве дае.

Вось гэ та, апош няе, цi не пра 
ўсiх на шых ба буль i дзя ду ляў?

У АД НОЙ ЧАР ЗЕ
Го рад, кра ма для за ня тых (каб 

не ка заць гуль та ёў), бо пра да-
юц ца тут паў фаб ры ка ты: пры га-
та ва ныя (толь кi пад сма жыць...) 
кат ле ты ды ад бiў ныя, блiн чы кi з 
роз най на чын кай, ва рэ нi кi, пель-
ме нi. Чар га ста iць...

Дзве жан чы ны сваю пра пус-
ка юць, пры нам сi, па куль: ня ма 
па трэб на га iм та ва ру, але ж вы-
ста вiць абя ца лi — з хвi лi ны на 
хвi лi ну.

— Ага, са бе толь кi вы бе руць, 
— у го лас на ра кае ста рэй шая з 
ка бет, — а ў про даж — што за-
ста нец ца. Я ў тую су бо ту амаль 
го лыя ўзя ла...

— А май му дык усё роў на, — з 
усмеш кай пра маў ляе ма ла дзей-
шая, — май му — абы кост ка...

I тут жа змаў кае... Зра зу меў-
шы, відаць, што яна тыя кос тач-
кi-скаб кi куп ляе са ба ку, а нех та, 
маг чы ма, са бе...

АД КРЫЦ ЦЁ
Эк скур са вод як на стаў нiк — з 

той роз нi цай хi ба, што ве ды пра-
вя раць не бу дзе, а зна чыць, яго 
мож на слу хаць, а мож на i не...

Гэ та га — хо чац ца, бо ва ло-
дае тэ май, бо мае пры ем ны го-

лас, бо ўмее за ха пiць, уцяг нуць 
у раз мо ву... Ну вось, на прык лад, 
ка жа, што мi ну лае ста год дзе бы-
ло шчод рым на ад крыц цi — як 
нi я кае, мо жа, iн шае: што ця гам 
яго, двац ца та га, з'я вi ла ся шмат 
не чу ва на га, та го, пра што лю дзi 
не ма ры лi.

I да лей — сам жа за гi нае 
паль цы:

— Тэ ле ба чан не — раз, асва ен-
не кос ма су — два... Да па ма гай це 
мне, — за пра шае эк скур сан таў. 
— Ядзер ная зброя — тры... Кам-
п'ю тар...

— Iн тэр нэт...
— Ма бiль ная су вязь — па чар-

зе ад зы ва ец ца нех та з хлоп цаў-
муж чын.

— Пра клад кi, — пад каз вае 
хтось з дзяў чат...

Што цi ка ва, нi хто (пры нам сi, з 
iх) не смя ец ца.

«КАМ ПЛI МЕНТ»
Гэ та, ка жуць, праў да бы ло. 

Пер ша га ве рас ня адзiн дру га -
к лас нiк у шко лу прый шоў:

— Вой, Мi кол ка, доб ры дзень! 
— па вi та ла ся з iм на стаў нi ца, а 
по тым, уваж лi ва агле дзеў шы, за-
кла по ча на пры зна ла: — Слу хай, 
а ты за ле та зу сiм не пад рос.

— За тое вы, Ала Iва наў на, так 
па пра вi лi ся! — ска заў ёй хлоп-
чык.

...Ма лай чын ка, зга дзi це ся, бо 
знай шоў ад каз!

А да рос лыя ча сам па су юць. 
Су сед цы вось за 50, за меж ныя 
мо вы ве дае, вы со кую па са ду 
зай мае, а як ад каз ваць муж чы-
нам на iх «кам плi мен тар нае»: «А 
вы што — яшчэ пра цу е це?», даў-
мец ца не мо жа — ніяк!

ПА ДА РУ НАК
Яно i са праў ды: не май сто 

руб лёў, бо па сён няш нiм ча се 
гэ та не гро шы.

Сто сяб роў — так са ма не май, 
бо гэ та, вi даць, не сяб ры. А вось 
адзiн (дак лад ней — ад на) — та-
кая, як Аляк санд ра ў Аляк санд-
раў ны...

Трыц цаць га доў яны по руч 
(ня гле дзя чы на ад лег ласць) — 

ад на ў ад ной за ку мак, ад на ў 
ад ной за пер шых да рад чыц i па-
моч нiц...

Му жы да гэ тай круг лай да ты, 
вы ра шы лi жон кам па да ру нак ку-
пiць — па да рож жа... У Пра гу!..

Цi трэ ба ка заць, што «дзяў ча-
ты» на кры лах ту ды па ля це лi — 
ад на з Пi це ра, дру гая з Мiн ска!..

I ўжо там з пры го дай «пры-
зям лi лi ся», бо ў атэ лi, гля нуў шы 
ў па пе ры, а по тым на жан чын, 
ад мi нiст ра тар iм «ты ся чу пра ба-
чэн няў» «пры нёс». Ска заў, што 
ну мар на два iх, вя до ма ж, ёсць — 
ён за моў ле ны i ён сва бод ны, але 
там адзiн ло жак, на жаль...

— Так атры ма ла ся, — на доб-
рай рус кай вi нiў ся ма ла дзён, — 
я ра зу мею — вам не кам форт на 
бу дзе... Ад ну ноч! Ка лi ла сач ка... 
Ты ся ча пра ба чэн няў!

«I бы ло б за што?» — здзiў ле-
на пе ра гля ну лi ся жан чы ны, за бi-
ра ю чы ключ ад ну ма ра. А тым 
больш — ад чы нiў шы дзве ры, 
бо па кой быў прос та шы коў ны: 
свет лы, утуль ны, з пра стор ным 
бал ко нам... З ад ным, але ж шы-
роз ным, лож кам! I коў дры дзве.

Ка ра цей, на шап та лi ся, на га-
ва ры лi ся жан кi... I цу доў на па-
спа лi.

А на ра нi цу тую ж «ты ся чу 
пра ба чэн няў» iм «пры нес лi» 
зноў, але ўжо да даў шы, што 
мож на пе ра ся лiц ца — ну мар з 
дву ма лож ка мi — iх!

— Але нам не трэ ба. Мы не 
бу дзем пе ра ся ляц ца, — за два iх 
ска за ла Аляк санд раў на.

А для та го, каб ча ла век яе 
лепш зра зу меў, яшчэ i да да ла:

— Нам усё падабаецца. Мы 
пра вя лi ў вас цу доў ную ноч... Бо 
так да лё ка жы вём... Так рэд ка ба-
чым ся i так лю бiм ад на ад ну...

Яна ка за ла б неш та яшчэ, ка лi 
б рап там не згле дзе ла, як акруг-
ля юц ца во чы ў хлоп ца, як у яго 
ж ад вi сае скi вi ца i як ду шыц ца 
сме хам сяб роў ка...

Гэ та бы ло ў iх пер шую ра нi цу 
— з ся мi, пад час якiх яны ад чу-
ва лi ся бе ма ла ды мi, пры го жы мi, 
i та кi мi шчас лi вы мi...

Як трыц цаць га доў та му...
Ва лян цi на ДОЎ НАР
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Прос тая мо ваПрос тая мо ва  ��

НЕ МАЙ СТО СЯБ РОЎ...
Пры кме та ча су: су мя шча ем — ад па чы нак з пра цай (цi пра цу 
з ад па чын кам?), да ро гу з чы тан нем i раз мо ва мi па тэ ле фо не, 
вя чэ ру — з пра гля дам на вiн... Урэш це — вi тан не з пы тан нем, 
што гу чыць пры блiз на так: «Алё, Ве рач ка Пят роў на?.. Ну цi 
доб ры ў вас дзень?»
— Не ве даю, — смя ец ца на до ечы тая. — Кот сён ня ра нi цай 
пад няў — рас кур няў каў ся на ўсю ха ту! Уста ла, на лi ла ма ла-
ка — i ў той бок не гля дзiць... Па ла жы ла хвос цiк лi вер кi — каб 
па ню хаў! Ра ве i ўсё. Ну, ду маю, му сiць, на бя ду: мо жа, па мрэ 
хто? Усiх сва iх у дум ках пе ра бра ла — моц на хво рых як быц-
цам ня ма. Хi ба кот за хва рэў? Узя ла на ру кi яго: «Ну што з 
та бою, — пы та ю ся, — ну ча му ты не ясi?» Па гла дзi ла бед на-
га... Ён пас ля гэ та га на пад ло гу — i да мiс кi. Па ве ся леў, па еў... 
Уяў ля еш? Кот... На ват яму пя шчо та па трэб на!..
Ска за ла так адзi но кая па жы лая жан чы на, якая за му жам, лi чы, 
i не бы ла: два ме ся цы ўся го...

ФАН ФА РЫ 
СВЯ ТО МУ ГУ БЕР ТУ

Зя лё ныя ка пе лю шы, ме ло дыя па ляў нi ча га раж ка i па да ру-
нак у вы гля дзе буй ных ра гоў але ня. Ка рэс пан дэнт «Звяз-
ды» ў Будс ла ве са чыў за тым, як бе ла ру сы ўша ноў ва лi 
свя то га Гу бер та, ня бес на га за ступ нi ка па ляў нi чых, ры ба-
ло ваў, лес нi коў i куш ня роў.

Пад ан не пра свя то га Гу бер та ў За ход няй Еў ро пе, на пэў на, ве-
дае кож ны па ляў нi чы i што год, па доб рай тра ды цыi, уша ноў вае 
яго вя лi кiм па ля ван нем. I не дзiў на, бо ка лi ве рыць ста ра даў няй 
ле ген дзе, Гу берт, на шча дак ка ра леў ска га ро ду Ме ра вiн гаў, вель-
мi лю бiў ха дзiць у лес на звера. I быў та к апан та ны па ля ван нем, 
што вы браў ся ў лес на ват у Вя лi кую пят нi цу. Але здзiў ле ны ўпаў 
на ка ле нi, ка лi ўба чыў пе рад са бой пры го жа га але ня з блiс ку-
чым кры жом па мiж ра га мi. Гу берт уба чыў у гэ тым бо жы знак i 
кар ды наль на змя нiў лад жыц ця: ба гац це раз даў бед ным, стаў 
свя та ром, праз пэў ны час — епiс ка пам, а пас ля быў ка на нi за ва ны 
ка та лiц кай царк вой.

У Бе ла ру сi культ апе ку на па ляў нi чых i ры ба ло ваў па куль не 
так рас паў сю джа ны, ад нак вы ява але ня з за ла тым кры жом на 
гер бе Грод на свед чыць пра тое, што ша на ван не гэ та га свя то га 
на на шых зем лях мае даў нiя ка ра нi.

— Прад стаў нi кi вя до ма га ро ду Ра дзi вi лаў бы лi вы дат ны мi па-
ляў нi чы мi. I яны так са ма ад зна ча лi гэ тае свя та! Праў да, мно гiя 
тра ды цыi пас ля згу бi лi ся ў нас з-за iдэа ло гii, — па глыб ля ец ца ў 
гiс то рыю ксёндз Ан то нiй Клi ман то вiч, про башч ар хi ка фед раль най 
па ра фii iмя Най свя цей шай Пан ны Ма рыi, якi так са ма за хап ля ец-
ца па ля ван нем.

— Гэ тае свя та тра ды цый на ад зна ча юць у Еў ро пе, — сцвяр-
джае Дзмiт рый БО ГУШ, стар шы ня бе ла рус ка га па ляў нi ча га 
клу ба «Са фа ры». — Пэў ныя не вя лiч кiя аб' яд нан нi па ляў нi чых на 
Бе ла ру сi яго так са ма свят ка ва лi i ра ней, ад нак усё гэ та не бы ло 
маш таб на i цэнт ра лi за ва на. Ле тась мы ўпер шы ню зла дзi лi свя та 
апе ку на па ляў нi чых у мiн скiм ар хi ка фед раль ным кас цё ле Най свя-
цей шай Пан ны Ма рыi. Гэ та быў проб ны крок. Ця пер па спра ба ва лi 
ар га нi за ваць свят ка ван не ў Будс ла ве. Да рэ чы, трэ ба ад зна чыць, 
што свя та свя то га Гу бер та — гэ та так са ма за слу га сяб ра на ша га 
клу ба ксян дза Ан то нiя Клi ман то вi ча.

Як ка жа Дзмiт рый, на свя це са бра ла ся больш за 100 ча ла век, 
якiя пры еха лi з Ма ла дзеч на, Вi лей кi, Брас ла ва, Па стаў, Грод на, 
Вi цеб ска, Мiн ска...Тры ма ю чы ў ру ках зя лё ныя фет ра выя ка пе-
лю шы, яны ся дзе лi на ла вах будс лаў скага касцёла Уне баў зяц ця 
Най свя цей шай Пан ны Ма рыi, чы та лi лi та нiю да свя то га Гу бер та, 
за дум ва лi ся над сло ва мi ар хi епiс ка па Та дэ ву ша Кан дру се вi ча, 
Мiт ра па лi та Мiн ска-Ма гi лёў ска га.

— Свя та — доб рая на го да для та го, каб ска заць пра ма раль ную 
ад каз насць па ляў нi ча га, — раз ва жае ар хi епiс кап Та дэ вуш Кан-
дру се вiч. — Каб ён не толь кi iмк нуў ся з па ля ван ня мець ней кую 
ка рысць, але каб ду маў так са ма пра за ха ван не пры ро ды.
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Та дэ вуш Кан дру се вiч ка жа, што ў яго вёс цы бы ла та кая дроб-

ная ра чул ка, што ры бу ад туль мож на бы ло ця гаць ру ка мi. А вось 
наш кар ды нал Ка зi мiр Свён так быў не бла гiм па ляў нi чым. I ра зам 
са сва iм са бач кам Асам ха дзiў на глуш ца цi це це ру ка.

— Ён быў па ляў нi чым, але пас ля ўба чыў, як нi шчыц ца Па лес-
се, па ста вiў за да чу за ха ваць на ва кол ле i па чаў зды маць пра гэ та 
фiль мы, — уз гад вае а. Ан то нiй Клi ман то вiч. — Стуж кi бы лi доб-
ры мi для свай го ча су, i на ват пра фе сi я на лы за да ва лi ся пы тан нем, 
як у яго атры ма ла ся зра бiць на плыў кад ра.

За хап лен не па ля ван нем да ксян дза Ан то нiя Клi ман то вi ча пе-
рад ало ся ад яго баць кi. Ця пер ён i сам лю бiць паў дзель нi чаць у 
па ля ван нi, ка лi мае воль ны час.

— Я вель мi люб лю ха дзiць на гу сей. Гэ та пра ца ём кi пра цэс. 
Шмат ча су трэ ба ад даць на тое, каб яго знай сцi i да ча кац ца, бо 
гусь — птуш ка муд рая.

Та рас ШЧЫ РЫ. На дзея БУ ЖАН (фота).
Мя дзель скi ра ён.

Кроп ка на пла не це: Кроп ка на пла не це:   ��
N54°14.099' N54°14.099' 
Е26°40.399'Е26°40.399' ЯХI МОЎ ШЧЫН СКАЯ 

ВО СЕНЬ

Пас ля на ба жэн ства ар хi епiс кап Та дэ вуш Кан дру се вiч 
асвя цiў ма шы ны па ляў нi чых

Нi вод нае буй ное па ляў нi чае ме ра пры ем ства не мо жа абы сцi ся 
без фан фа р у вы ка нан нi дра гi чын ска га ан самб ля па ляў нi чай му зы кi «Ба кас»

Але не выя ро гi — па да ру нак для ар хi епiс ка па Та дэ ву ша Кан дру се вi ча.

ЗдарэннеЗдарэнне  ��

ПРА БІЎ СЦЯ НУ І ЎЕ ХАЎ У ПА КОЙ
А чац вёр тай га дзі не ра ні цы ў сва ім до ме (вёс ка Та ма шоў-

ка Брэсц ка га ра ё на) мір на ад па чы ва ла сям'я. Іх сон пе ра рваў 
страш ны ўдар: сця на аб ры ну ла ся, і ў па кой уе хаў аў та ма біль 
«Аудзі». Да дзі ця ча га лож ка за ста ва ла ся менш за метр...

Ці ка ва, што го ра-кі роў ца не па цяр пеў, ён вы браў ся з па бі тай 
ма шы ны і з мес ца зда рэн ня ўцёк. Ва ўчы нен ні гэ та га дзёрз ка га 
ДТЗ па да зра ец ца 29-га до вы муж чы на, які быў па збаў ле ны пра-
воў за яз ду ў нецвярозым стане. Па вод ле па пя рэд няй вер сіі, ён не 
спра віў ся з кі ра ван нем, з'е хаў з да ро гі і пра та ра ніў дом. У мі лі цыі 
па ве да мі лі, што яму да вя дзец ца ад каз ваць як за ДТЗ, так і за ўцё кі 
з мес ца зда рэн ня, ну і, вя до ма, кам пен са ваць за тра ты па ўро не, 
на не се ным жыл лю. Але якой ме рай мож на вы ме раць ма раль ны 
ўрон — шок, які пе ра жы лі лю дзі ў тую ноч?

Яна СВЕ ТА ВА
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