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Ці ка вае хо біЦі ка вае хо бі

— Пост кро сінг увай шоў 

у ва ша жыц цё вы пад ко-

ва?

— Пра тое, што мож на 

аб мень вац ца паш тоў ка мі з 

ін шы мі людзь мі, я да ве даў-

ся яшчэ пад час ву чо бы ва 

ўні вер сі тэ це — ка ля вась мі 

га доў та му. У ад ной з мяс цо-

вых га зет пра чы таў на тат ку 

пра пост кро сінг, і мя не гэ ты 

за ня так за ці ка віў. Сут насць 

та кая: рэ гіст ру еш ся на сай-

це, атрым лі ва еш пяць вы-

пад ко вых ад ра соў, на якія ў 

да лей шым трэ ба бу дзе ад-

пра віць карт ку ў рамках пэў-

на га ча су. Ты, у сваю чар гу, 

так са ма ча ка еш сюр прыз у 

паш то вай скры ні. Та кім чы-

нам, ад бы ва ец ца кру га ва-

рот паш то вак па ўсім све це. 

Не зва жа ю чы на без ліч кі-

ла мет раў, на цы я наль насць, 

уз рост, па лі тыч ныя по гля ды 

або рэ лі гію з ад праў шчы ка-

мі мы зна хо дзім агуль ную 

мо ву, дзе лім ся эмо цы я мі і 

пе ра жы ван ня мі. Акра мя та-

го, з да па мо гай та ко га хо бі 

не ка то рыя зна хо дзяць сва іх 

сяб роў або на ват ка хан не.

— І коль кі паш то вак у 

ка лек цыі ця пер?

— Больш за дзве ты ся чы. 

Ка лі толь кі па чы наў збі раць 

іх, мя не пры ваб лі ваў най-

перш сам пра цэс. З ча сам 

коль касць эк зэмп ля раў па-

вя ліч ва ла ся, і ў мя не сфар-

мі ра ва ла ся аса біс тае мер ка-

ван не аб тым, што кан крэт-

на я ха цеў бы атрым лі ваць. 

Ця пер ува гу за ся ро дзіў на 

не ка то рых се ры ях за меж-

ных вы да вец тваў, мно гія з 

якіх цяж ка на быць. Асаб лі-

вае мес ца ад ве дзе на паш-

тоў кам з ма люн кам сця-

гоў роз ных кра ін. Іх у мя не 

больш за 60, 50 з якіх — гэ та 

сця гі дзяр жаў, а ас тат нія — 

рэ гі ё наў і між на род ных ар-

га ні за цый.

— Рас тлу мач це, што 

зна чыць, рэд кія се рыі?

— Ад на з іх мае наз ву 

«Pantone» (ад аме ры кан-

скай кам па ніі ін сты ту та 

ко ле ру. — Аўт.), у на бо ры 

100 штук, кож ная карт ка мае 

свой ко лер, які не паў та ра-

ец ца. Ня ма ні ма люн каў, ні 

под пі саў. Ска жу шчы ра, мае 

зна ё мыя і сяб ры не па дзя ля-

юць лю бо ві да гэ тай се рыі, 

не ба чаць у ёй пры га жос ці, а 

мне па да ба ец ца. Яшчэ адзін 

го нар — паш тоў кі фран-

цуз ска га мас та ка Вах ра ма 

Му раць я на. Яны прос та не-

ве ра год ныя! Наз ва се рыі — 

«Па рыж су праць Нью-Йор-

ка», усе 50 эк зэмп ля раў у 

мя не ёсць. Твор ца су па стаў-

ляе ты по выя для абод вух 

га ра доў рэ чы, абы гры вае 

мяс цо выя стэ рэа ты пы. З ня-

даў ня га ча су звяр нуў ува гу 

на карт кі з вок лад ка мі зна-

ка мі тых ча со пі саў VOGUE, 

The New Yorker, а так са ма 

на на бор паш то вак пад наз-

вай «Жан чы ны ў на ву цы». 

І гэ та да лё ка не ўсё, што ў 

мя не ёсць.

— З ад ва рот на га бо ку 

ва шых кар так — пры го-

жыя ма люн кі і под пі сы. 

Зай ма е це ся гэ тым са ма-

стой на?

— Так, мне па да ба ец ца, 

ка лі іх афарм лен не на гад-

вае асоб ны твор мас тац тва. 

Ка лі сам пі шу там штось ці 

важ нае, фік сую яр кія па дзеі 

жыц ця. А ча сам пра шу да-

па маг чы з гэ тым зна ё мых. 

На прык лад, вось ра бо ты Мі-

ці Піс ля ка (па каз вае не каль-

кі эк зэмп ля раў), зна ка мі та га 

мінск ага стрыт-арт-мас та ка, 

ілюст ра та ра.

— Ці ёсць «асаб лі выя» 

эк зэмп ля ры, якія кра на-

юць ду шу?

— Ад ной чы з Гер ма ніі 

прый шла паш тоў ка, у якой 

жан чы на па дзя лі ла ся са 

мной сва ім го рам. У яе па-

мер ла ма ці, а за хап лен не 

пост кро сін гам да па маг ло 

па зба віц ца ад дэ прэ сіі і сыс-

ці ад дрэн ных ду мак. Ця пер, 

ка лі ў мя не кеп скі на строй, 

я на гад ваю са бе, што гэ та 

не ка нец све ту. Ёсць яшчэ 

ад на гіс то рыя, звя за ная з 

пост кро сін гам. Адзін хлоп-

чык, які быў за рэ гіст ра ва ны 

на сай це, аб вяс ціў пра тое, 

што ў яго апош няя ста дыя 

ра ку і яго ма ра — атры-

маць міль ён паш то вак. Мя-

не вель мі кра ну ла гэ та, я з 

вя лі кай пя шчо тай вы бі раў 

яму па да ру нак. На жаль, 

мая па сыл ка не дай шла 

да хлоп чы ка, але яго ма ра 

ажыц ця ві ла ся — ён атры-

маў на шмат больш, чым 

яму ха це ла ся.

— Што вас най больш 

пры цяг вае ў хо бі?

— Лі чу, што гэ та ўні каль-

ны пра ект, ён да каз вае: усе 

ме жы і ад роз нен ні іс ну юць 

толь кі ў нас у га ла ве. Я ве-

ру, што кож ная атры ма ная 

паш тоў ка — гэ та неш та 

боль шае, чым прос та ка ва-

лак раз ма ля ва на га кар до ну, 

гэ та час цін ка ду шы ад праў-

шчы ка. Пры трым лі ва ю чы ся 

гэ та га прын цы пу, вель мі 

тра пят лі ва стаў лю ся да кож-

на га па слан ня і на столь кі ж 

ста ран на пад бі раю карт кі, 

пад піс ваю іх сва ім ад ра са-

там. Пры ем на, што ма гу 

ашчас лі віць ка гось ці ма-

лень кім па да рун кам. Час-

цей за ўсё днём я сур' ёз ны, 

за ся ро джа ны юрыст, а ўве-

ча ры, ад крыў шы паш то вую 

скры ню, шчас лі вае дзі ця. 

Асаб лі вае за да валь нен не 

атрым лі ваю, ка лі «сяб ры па 

паш тоў ках» уліч ва юць мае 

па жа дан ні. На прык лад, ня-

даў на з Фін лян дыі прый шла 

ад на карт ка з мар кай «Еў ра-

ба чан ня» — я фа нат гэ та га 

кон кур су. Да та го ж, я, як і 

мно гія, вель мі люб лю па да-

рож жы, але ў сі лу роз ных 

пры чын — ля но ты, за ня тас-

ці на ра бо це, моц най пры-

вя за нас ці да до ма — раб лю 

гэ та не час та. Та му пост кро-

сінг — гэ та мой спо саб уба-

чыць свет, не вы хо дзя чы з 

ква тэ ры.

...За ўва жы ла, што су-

раз моў нік па чаў за гад ка ва 

ўсмі хац ца. Пы та ю ся, у чым 

спра ва.

— Быў вы па дак, ка лі пе-

рад днём на ра джэн ня паў-

го да за ба ра няў са бе ад-

чы няць паш то вую скры ню, 

каб быў сюр прыз. Ка лі час 

на ды шоў, ра зам з без ліч чу 

паш то вак — а іх бы ло больш 

за 60 — атры маў шмат ста-

ноў чых па чуц цяў. А яшчэ я 

ад праў ляў са бе паш тоў ку 

на ват з ар міі!

— А ці за трат на мець та-

кое за хап лен не?

— Акра мя вы дат каў за пе-

ра сыл ку і за са му паш тоў ку 

больш ні чо га не трэ ба. Па-

жа да на ве даць анг лій скую 

мо ву, бо сайт анг ла моў ны 

(хоць ча сам пры хо дзяць 

паш тоў кі, пад пі са ныя па-кі-

тай ску). Ве да е це, не ка то рыя 

вы кід ва юць тыя паш тоў кі, 

якія ім пры хо дзяць, маў ляў, 

не вель мі пры го жыя. Але я 

стаў лю ся да тых, хто мне іх 

ад пра віў, з вя лі кай удзяч-

нас цю, та му ўсе за хоў ваю: 

асноў ныя ка лек цыі ў аль бо-

мах, ас тат нія — у спе цы яль-

ных скрын ках.

— У якую кра і ну ад-

праў ля е це карт кі час цей 

за ўсё, а ў якую яшчэ не 

да во дзі ла ся?

— Аса біс тую ста рон ку на 

сай це пост кро сін гу я вя ду з 

2011 го да. Ка лі аба пі рац ца 

на ста тыс ты ку, то на сён-

няшні дзень маю ў ак ты ве 

45 кра ін, у якія пай шлі мае 

па сыл кі, і 45 кра ін — ад куль 

яны прый шлі. Са мыя па пу-

ляр ныя — ЗША і Гер ма нія, 

ад туль, да рэ чы, амаль ні ко лі 

не бы вае праб лем з да стаў-

кай. Са мая рэд кая ў ма ім 

спі се па зі цыя — ма лень кая 

аст раў ная дзяр жа ва ў Ці хім 

акі я не — Па лау. З паш тоў-

кай ад туль звя за на ці ка вая 

гіс то рыя. Хтось ці па да рож-

ні чаў і апа вяс ціў удзель ні-

каў пост кро сін гу, што мо жа 

ад пра віць ад туль аб ме жа-

ва ную коль касць паш то-

вак. Зра зу ме ла, по пыт быў 

вя лі кі. Ад на з іх да ста ла ся 

мне — я быў вель мі ра ды!

— Ба чу, у вас так са ма 

са бра ла ся не ма лень кая 

ка лек цыя сця гоў...

— Не ма гу рас тлу ма чыць 

пры чы ну сва ёй лю бо ві да 

іх. Ра зу мею, што для мно-

гіх гэ та не ты по вае хо бі. Па-

ча ло ся яно са шко лы, дзе 

лю бі мым прад ме там бы ла 

геа гра фія. Ва ўні вер сі тэ-

це, дзе ву чыў ся па спе цы-

яль нас ці «між на род нае 

пра ва», па глы біў ся ў тэ му 

яшчэ больш. Ця пер я ве-

даю сця гі боль шас ці кра ін. 

У ма ёй ка лек цыі іх па куль 

20, але ха це ла ся б са браць 

усе. Гэ та цяж ка, уліч ва ю чы 

тое, што ў не ка то рыя кра і ны 

да стат ко ва цяж ка тра піць, 

але ма рыць не за ба ра ня-

ец ца (усмі ха ец ца). Акра мя 

та го, сця гі пры ваб лі ва юць 

мя не эс тэ тыч на.

— Дзе вы за хоў ва е це 

іх? Ма быць, ві сяць па ўсёй 

ква тэ ры?

— Не люб лю, ка лі яны 

зна хо дзяц ца на бач ным мес-

цы. А ка лі дрэн ны на строй, 

да стаю іх, рас клад ваю, 

раз гля даю, гэ та да па ма гае. 

Сця гі псу юц ца з-за мыц ця 

і со неч на га свят ла. А я вель-

мі тра пят лі ва стаў лю ся да 

кож на га эк зэмп ля ра, та му 

на ват ка лі б хтось ці па пра сіў 

у мя не адзін у якас ці па да-

рун ка — ад мо віў бы. Гэ та не 

зна чыць, што я не да зва ляю 

сва ім сяб рам да кра нац ца да 

іх, на ад ва рот, з вя лі кім за-

да валь нен нем дэ ман струю 

ўсім, хто за ці ка віў ся.

— У вас больш па до ра-

ных эк зэмп ля раў або на-

бы тых са ма стой на?

— Свой пер шы сцяг я ку-

піў у Іта ліі. З та го ча су, ка-

лі пры яз джаю ў не зна ё мую 

кра і ну, пер шая за да ча — 

ад шу каць ме на ві та гэ тую 

рэч. Ад нак, як ужо ка заў, я 

не так час та па да рож ні чаю, 

та му ў боль шас ці вы пад каў 

мне іх пры во зяць зна ё мыя і 

сяб ры ў якас ці па да рун ка. 

Зра зу ме ла, заў сё ды хо чац-

ца атры маць мак сі маль на 

да пу шчаль ны па мер сця га, 

але гэ та бы вае за трат на або 

фі зіч на не маг чы ма. Ін шым 

ча сам зда ец ца, што мы су-

стра ка ем ся з сяб ра мі толь кі 

для та го, каб я змог за браць 

чар го вы эк зэмп ляр, та му 

бы вае ня ём ка. Па на ту ры я 

пер фек цы я ніст, та му люб-

лю, каб усё бы ло «як трэ-

ба». У сця га кож най кра і ны 

свае пра пор цыі. На прык лад, 

у Швей ца рыі і Ва ты ка на па-

лот ні шча квад рат нае, та му 

важ на, каб гэ та не бы ло 

пра іг на ра ва на. А ў ас тат нім 

пра ві лаў ня ма, ма гу на ват 

дуб лі ра ваць сця гі, ка лі яны 

ад роз ні ва юц ца па ме рам або 

ма тэ ры я лам.

— Сцяг якой кра і ны па-

да ба ец ца вам больш за 

ўсё?

— Паў ноч най Ма ке до-

ніі — чыр во ны і жоў ты ко-

ле ры зда юц ца мне пры го-

жы мі. Пра мя ніс тае сон ца 

на па лат не ад ра зу ўзні мае 

на строй — уз ні кае па чуц цё, 

што ў гэ тай кра і не ні ко лі не 

бы вае дрэн на га на двор'я. 

Сцяг Ал ба ніі так са ма лі чу 

вель мі эс тэ тыч ным.

— Ці ёсць у вас ін шыя 

за хап лен ні, акра мя ка лек-

цы я на ван ня?

— Усё, што звя за на з 

твор час цю, да спа до бы. На 

жаль, у мя не не так шмат 

ча су на тое, каб зай мац-

ца чымсь ці на поў ні цу. Але 

ўсё ж та кі ма люю, і на ват 

раз ма лёў ваю — усё, як у 

дзя цін стве, толь кі раз ма лёў-

кі ін шыя, больш скла да ныя. 

Мой лю бі мы ілюст ра тар — 

Кер бі Ра за нэс.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та 

Анас та сіі ГАН ЦАЎ СКАЙ.

СВЕТ У ПАШ ТОЎ КАХ 
І СЦЯ ГАХ

«Быў вы па дак, ка лі 
пе рад днём на ра джэн ня 
паў го да за ба ра няў са бе 
ад чы няць паш то вую 
скры ню, каб быў 
сюр прыз. Ка лі час 
на ды шоў, атры маў шмат 
ста ноў чых па чуц цяў».

«Са мая рэд кая ў 
ма ім спі се па зі цыя — 
ма лень кая аст раў ная 
дзяр жа ва ў Ці хім 
акі я не — Па лау. 
З паш тоў кай ад туль 
звя за на ці ка вая 
гіс то рыя».

«Ця пер я ве даю сця гі 
боль шас ці кра ін. У ма ёй 
ка лек цыі іх па куль 20, 
але ха це ла ся б са браць 
усе».

Што пе ра тва рае 
сур' ёз на га юрыс та ў шчас лі вае дзі ця

Боль шую коль касць ча су ў май го су раз моў ні ка 

зай мае лю бі мая ра бо та — па пра фе сіі ён юрыст. 

Двац ца ці ся мі га до вы Па вел МА НОЙ ЛАЎ ка жа, што 

не да хо пу ста ноў чых эмо цый у яго ня ма, ад нак ча-

сам хо чац ца атрым лі ваць іх па-за ме жа мі пра фе-

сій най дзей нас ці. У гэ тым яму да па ма гае хо бі — ка-

лек цы я на ван не. Хло пец збі рае сця гі роз ных кра ін, 

а так са ма паш тоў кі, якія пры хо дзяць яму з уся го 

све ту.


