
Пер шая паш то вая мар ка 

з'я ві ла ся ў 1840 го дзе. 

І прак тыч на ад ра зу ж 

з'я ві лі ся лю дзі, якія 

па ча лі іх ка лек цы я на ваць. 

З ця гам ча су іх ін та рэ сы 

рас паў сю дзі лі ся 

на кан вер ты, на клей кі, 

ад біт кі штэм пе ляў... 

Фі ла тэ лія бы ла вель мі 

па пу ляр ная за са вец кім 

ча сам. Але на коль кі 

за хоў ва ец ца да яе 

ці ка васць сён ня? 

Аб гэ тым мы рас пы та лі 

стар шы ню прэ зі ды у ма 

праў лен ня гра мад ска га 

аб' яд нан ня «Бе ла рус кі 

са юз фі ла тэ ліс таў» 

Сяр гея ПІ ЛІ ПО ВІ ЧА.

— Ці мож на на зваць фі ла тэ-

лію на ву кай?

— Та кі па ды ход заўж ды іс нуе. 

Спра ва ў тым, што мар кі, кан вер-

ты, паш тоў кі, якія ка лек цы я ну юць 

фі ла тэ ліс ты, ад на ча со ва з'яў ля юц-

ца і да ку мен та мі гіс то рыі. Паш то-

вы штэм пель на мар цы, кан вер це 

дае пры вяз ку па ча се, да ку мен ту-

ю чы ліст або тэ ле гра му. І для та го, 

каб пра віль на ідэн ты фі ка ваць пэў-

нае паш то вае ад праў лен не, ча сам 

да во дзіц ца пра во дзіць шмат ча су 

ў біб лі я тэ ках, ар хі ве. Не ўсе ж ака-

ліч нас ці гіс то рыі да гэ туль шы ро ка 

вя до мыя.

На прык лад, пры скла дан ні ка-

лек цыі па гіс то рыі пош ты Бе ла ру-

сі 1914—1920 га доў ча сам вель-

мі скла да на вы зна чыць, кім, ка лі 

і з якой мяс цо вас ці быў да сла ны 

ліст. Штэм пель і да та ста яць. А хто 

ме на ві та там быў у гэ ты час — цар-

скія вой скі, са вец кія, поль скія, ня-

мец кія — вя лі кае пы тан не. Тыя ж 

па ля кі і нем цы зрэд ку ва зі лі з са бой 

свае штэм пе лі, але час цей за ўсё 

яны прос та пры хо дзі лі на пош ту і 

ка рыс та лі ся той гас па дар кай, якая 

там за ста ва ла ся. Іх змя ня лі но выя 

гас па да ры, і пра цэс ішоў па кру зе.

Ці вось узяць тэ ма тыч ную фі ла-

тэ лію. Для та го, каб пра віль на кла-

сі фі ка ваць пту шак, звя роў, трэ ба 

так са ма па гру зіц ца ў лі та ра ту ру і 

да сле да ван ні. І па вя лі кім ра хун ку 

гэ та мя жуе з на ву кай.

— На коль кі ў нас рас паў сю-

джа ны вы дан ні па фі ла тэ ліі?

— Спе цы я лі за ва ных ча со пі саў у 

на шай кра і не ня ма. Не ў апош нюю 

чар гу з-за та го, што коль касць фі-

ла тэ ліс таў у та ва рыст ве не вя лі кая. 

За раз па ўсёй Бе ла ру сі ў на шых 

шэ ра гах пры клад на 200—250 ча-

ла век. Хоць «Вес нік су вя зі» вя дзе 

ста рон ку, дзе на мес нік стар шы ні 

Леў Ко ла саў пе ры я дыч на пуб лі куе 

ар ты ку лы на пра ця гу шэ ра гу га доў. 

І гэ та мож на лі чыць бе ла рус кім вы-

дан нем па фі ла тэ ліі. У Ра сіі ёсць 

што ме сяч ны на ву ко ва-па пу ляр ны 

ча со піс «Фі ла тэ лія», які з'яў ля ец-

ца на шчад кам вы дан ня «Фі ла тэ лія 

СССР». Па чы на ю чы з 1966 го да, 

ка лі бы ло ство ра на та ва рыст ва, 

ча со піс вы хо дзіць ста біль на. Ча со-

піс «Ка лек цы я нер» вы хо дзіць раз 

на год. Ён больш спе цы я лі за ва ны, 

там дру ку юц ца сур' ёз ныя да след-

чыц кія ар ты ку лы. Але там, акра мя 

фі ла тэ ліі, раз гля да ец ца яшчэ і ну-

міз ма ты ка. Ва Укра і не быў ці ка вы, 

доб ра ілюст ра ва ны ча со піс «Рус», 

пры све ча ны ра сій скай і ўкра ін скай 

фі ла тэ ліі. Вый шла не дзе ну ма роў 

адзі нац цаць, але не каль кі га доў 

та му вы пуск быў ча со ва пры пы-

не ны. Так са ма іс нуе шэ раг ка та-

ло гаў на роз ныя тэ мы — са вец кіх 

ма рак, су час ных ра сій скіх. Ёсць і 

ка та лог ма рак Бе ла ру сі, якія па ча-

лі вы пус кац ца ў нас з 1992 го да, і 

яны так са ма з'яў ля юц ца аб' ек та-

мі ка лек цы я на ван ня. Лі та ра ту ры 

шмат, і яна за раз больш да ступ-

ная, чым ка лі я па чы наў — паў ста-

год дзя та му.

— Што вас на тхні ла на 

тое, каб за няц ца фі ла тэ-

лі яй?

— Баць ка быў у ка ман-

дзі роў цы ў ЗША і пры вёз 

ад туль не каль кі па ке таў 

з мар ка мі. У нас у шко-

ле мно гія збі ра лі мар кі, 

мы мя ня лі ся імі, гу ля лі... 

У мя не бы ла мэ та са браць 

мар кі ўсіх кра ін све ту. 

У гэ тым да па ма га лі клу бы 

фі ла тэ ліс таў, ку ды я па чаў 

ха дзіць у 1970-я га ды. 

У Мінск та ды пры яз джа-

лі па 500—1000 ча ла век з 

уся го Са ю за. Ва ўсіх бы лі 

аль бо мы — і мо жа це са бе ўя віць, 

які быў вы бар. І коль касць ка лек-

цы я не раў бы ла ў ра зы вы шэй шая, 

чым ця пер. Збі ран не ма рак з усіх 

кра ін све ту вель мі да па маг ло ў 

шко ле. Я мог з за кры ты мі ва чы ма 

па ка заць на кар це све ту лю бую 

дзяр жа ву, ве даў усе ста лі цы. І быў 

сты мул шу каць мар кі да лей, каб 

за крыць «бе лыя пля мы». Ка неш не, 

па коль кі кра ін вель мі шмат, а та ды 

бы лі яшчэ і ка ло ніі ў Аф ры цы і на 

Ці хім акі я не, то ка лек цыю ўда ло-

ся са браць вя лі кую. За тым па чаў 

збі раць мар кі СССР, пас ля — Бе-

ла ру сі. За ці ка віў ся і ліс та мі, і ад біт-

ка мі штэм пе ляў, і кан вер та мі.

— Што ўплы вае на рэд касць 

мар кі?

— На прык лад, па лі гра фіч ны 

брак. У ідэа ле ён не му сіць вы хо-

дзіць за сце ны дру кар ні, па коль кі 

ў ёй пры сут ні чае ча ла век, які ро-

біць вы бра коў ку ты ра жу. Але зноў 

жа, сла ву ты ча ла ве чы фак тар: за-

мы лі ла ся во ка, кант ра лёр дзесь ці 

не да гле дзеў — і та кая мар ка з дэ-

фек там вы хо дзіць у вя лі кі свет.

Іс нуе шэ раг вя до мых у све це 

ма рак, якія на па чат ку на ват прай-

шлі не за ўва жа ны мі ка лек цы я не ра-

мі. На прык лад, мар ка Бры тан скай 

Гві я ны — бы лой ка ло ніі Вя лі ка бры-

та ніі ў Паўд нё вай Аме ры цы. У яе 

вель мі ці ка вая гіс то рыя. Яна бы ла 

вы пу шча на ў свет аж но ў 1856 го-

дзе. У Гві я ну та ды па він ны бы лі 

прый сці мар кі мар скім шля хам з 

мет ра по ліі, але ча мусь ці ка ра бель 

свое ча со ва так і не да плыў. Та му 

мяс цо вая дру кар ня па ча ла дру ка-

ваць са ма туж ныя мар кі. Мяс цо вы 

па штмай стар даў за гад, як па він на 

вы гля даць мар ка, але ў дру кар ні 

вы ра шы лі да даць вы яву па рус ні ка. 

Та кая «са ма дзей насць» па штмай-

стру не спа да ба ла ся, і ён даў за гад 

усю ка рэс пан дэн цыю з на кле е ны мі 

мар ка мі пад піс ваць ад ру кі.

Праз не каль кі га доў мар ку з 

аў то гра фам знай шоў 12-га до-

вы школь нік ся род ліс тоў свай го 

дзядзь кі. За зір нуў у ка та лог — 

а там яе ня ма. І вы ра шыў пра даць 

зна ё ма му ка лек цы я не ру за су му, 

якая ў пе ра лі ку на ця пе раш нія гро-

шы не пе ра вы шае трох до ла раў 

ЗША. Ве даў бы ён, што ця пер яе 

кошт пе ра вы сіў ужо дзевяць з па-

ло вай міль ё наў до ла раў! А пры-

чы на прос тая — «не фар мат ная» 

мар ка вя до мая ўся го ў ад ным эк-

зэмп ля ры.

Ці вось ка лі пры га даць так зва-

ную «Лі мон ку». Так фі ла тэ ліс ты 

пра зва лі мар ку лі мон на-жоў та га 

ко ле ру, якая бы ла вы пу шча на ў 

СССР у 1925 го дзе. На ёй ад люст-

ра ва ны се ля нін і па зна ча ны на мі-

нал — 15 ка пе ек зо ла там. Асаб лі-

васць яе ў тым, што ка лі дру ка ваў-

ся вы пуск, зла маў ся пер фа ра цый-

ны ста нок. Кі раў ніц тва Дзярж зна ка 

вы ра шы ла не пе ра раб ляць ты раж, 

па коль кі ён быў вель мі ма лы і да 

та го ж пры зна чаў ся для ад праў-

кі ў ад да ле ныя мяс цо вас ці СССР. 

А ка лі ка лек цы я не ры спа ха пі лі ся, 

што гэ та мар ка кры ху ад роз ні ва-

ец ца ад ас тат ніх, то прак тыч на 

ўвесь ты раж быў вы ка ры ста ны па 

пры зна чэн ні. Та му ця пер не па га-

ша ная «Лі мон ка» лі чыц ца вель мі 

рэд кай мар кай.

Ня даў на бы ла зна ход ка — ад на 

з ма рак се рыі «Ку рорт» 1949 го-

да. Рап там вы свет лі ла ся, што яна 

бы ла на дру ка ва на з ін шым рас-

трам — струк ту рай вы явы. І па-

куль вя до ма толь кі не каль кі ма рак 

гэ тай се рыі.

— Ці су стра ка юц ца мар кі з 

пе ра вёр ну ты мі вы ява мі ці над-

пі са мі?

— Хут чэй, гэ та да ты чыц ца над-

дру ко вак. На прык лад, мя ня ец ца 

паш то вы та рыф. А вя лі кі ты раж 

са ста рым на мі на лам за ста ец ца 

не рэа лі за ва ным. У та кім вы пад ку 

пе ра ва роч ва лі паш то вую мар ку і 

на но сі лі над дру коў ку. Прак тыч на 

ўсе над дру коў кі па ка та ло зе су-

стра ка юц ца ў пе ра вёр ну тым вы-

гля дзе ці на ін шым ба ку мар кі. 

А яшчэ вы ка рыс тоў ва ец ца ча сам 

фар ба, якая прай шла це раз па пе-

ру на скрозь.

— Ці мож на на зваць фі ла тэ-

лію ды нас тыч най спра вай?

— Ідэа льны вы па дак, ка лі ка-

лек цыя пе ра хо дзіць ад баць кі да 

сы на і да лей. Але, як па каз вае 

прак ты ка, у нас гэ та з'я-

ва ня час тая. Ляг чэй пе ра-

даць до свед бліз ка му ча-

ла ве ку, чым пры цяг ваць 

ка гось ці ін ша га. Та му 

дзя цей трэ ба пры ву чаць 

з ма лен ства. На прык лад, 

ма ла дыя лю дзі з 12 да 

22 га доў у фі ла тэ ліс таў 

па дзе ле ны на тры ўзрос-

та выя гру пы. Іх ка лек цыі 

заўж ды экс па ну юц ца на 

вы стаў ках. Коль касць 

іх на між на род ных вы-

стаў ках — у Фін лян дыі, 

Вя лі ка бры та ніі, Поль-

шчы — да хо дзі ла да не-

каль кіх дзя сят каў. І на шы 

ма ла дыя ка лек цы я не ры 

атрым лі ва лі на ват ме да-

лі. Та му бу ду чы ня ў на-

шай фі ла тэ ліі ёсць. На ша 

за да ча — пад трым лі ваць 

гэ тыя імк нен ні. Ка лі не 

мы, то хто?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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У го нар па жар ных
20 лі пе ня Мі ніс тэр ствам су вя зі і ін фар ма ты за цыі ў аба ра чэн не 

бы ла вы пу шча на паш то вая мар ка «Бе ла рус кая па жар ная служ ба». 

Яна ад дру ка ва на ты ра жом у 63 ты ся чы эк зэмп ля раў. Гра фіч нае 

аздаб лен не мар кі — эмб ле ма Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а-

цы ях і па жар ная кас ка. Ды зайн рас пра ца ва ла Тац ця на Куз ня цо ва. 

На га да ем, што ў мінулую се ра ду бе ла рус кія ра та валь ні кі ад зна чы лі 

165-я ўгод кі з дня за сна ван ня па жар най служ бы ў Мін ску.
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АХ ВО ТА ДА МА РАК
Ці ёсць бу ду чы ня ў ай чын най фі ла тэ ліі?

«Бук вар» ця пер і на мар цы
На мінулым тыдні споў ні ла ся 400 га доў, як у дру кар ні го ра да Еўе 

(су час ны лі тоў скі Ве віс) свет уба чыў «Бук варь язы ка сла вен ска». 

Бук вар стаў пер шым у све це вы дан нем та ко га кштал ту. Але ў све це 

за ха ва ла ся толь кі два эк зэмп ля ры гэ тай кні гі. Пры чым поў ны — толь кі 

адзін, і зна хо дзіц ца ён ця пер у Вя лі ка бры та ніі. Да гэ тай да ты ў свет 

вы пу шча на ад па вед ная мар ка ты ра жом 48 ты сяч з вы явай пер шай 

ста рон кі «Бук ва ра». Пра ект пад рых та ва ны ў су пра цоў ніц тве з На цы-

я наль най біб лі я тэ кай Бе ла ру сі.


