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ПРА ФЕ СІЯ
Вя до ма, перш за ўсё я 

спы таў Вік та ра, ча му ён 

аб раў та кую пра фе сію? 

Ня прос тую, ска жам пра ма. 

Вель мі спе цы фіч ную і скла-

да ную. Што пад штурх ну ла 

яго зра біць та кі вы бар?

— Люб лю па го ны, — ад-

каз вае з усмеш кай Вік-

тар. — У мя не і дзед, і пра-

дзед слу жы лі ў вой ску, бы лі 

афі цэ ра мі. Так што з дзя цін-

ства да фор мы я пры вык. 

Але тан кі, са ма лё ты мя не не 

вель мі пры цяг ва лі. Я люб лю 

раз маў ляць з людзь мі. Та му, 

на пэў на, і прый шла дум ка 

пай сці слу жыць у мі лі цыю.

— Зно сі ны з людзь мі, — 

ка жа опер упаў на ва жа ны 

Шып коў, — га лоў нае ў пра -

цы сы шчы ка. І ме на ві та 

сы шчы кам, ка лі спрас ціць 

яго па са ду, ён і з'яў ля ец-

ца. Вось, на прык лад, ад на 

з са мых пер шых яго спраў. 

У вёс цы аб ра ба ва лі ад ра-

зу ча ты ры аў та ма бі лі. Зла-

чын ства зда ры ла ся ноч чу, 

сля доў ні я кіх ня ма, па спра-

буй, як га во рыц ца, знай дзі. 

Вік тар па чаў рас пыт ваць 

све дак. Але апы тан не спа-

чат ку ні чо га не да ло. Ні я кай 

на вод кі або за чэп кі. Але ма-

ла ды сы шчык, які толь кі та-

ды па чы наў, не зда ваў ся і 

пра цяг ваў по шу кі. І вось у 

ад ной з гу та рак міль га ну ла 

сло ва «ма та цыкл». Нех та 

быц цам бы ба чыў ма та цыкл, 

які пра ехаў па вёс цы ноч чу. 

Вік тар па цяг нуў за гэ тую ні-

 тач ку — і ўда ла. Ён ка жа, ін-

ту і цыя да па маг ла. Знай шоў ся 

не ўза ба ве і гэ ты та ям ні чы ма-

 та цыкл, і яго ўла даль ні кі — 

два бра ты і іх сяб рук. Спяр ша 

яны ўпі ра лі ся і ўсё ад маў ля лі, 

але, злоў ле ныя на роз на га-

лос сях, «рас ка ло лі ся». Кра-

дзеж быў рас ры ты.

— Знай сці па ды ход да 

кож на га ча ла ве ка — вось 

што важ на, — ка жа Вік-

тар. — Заў сё ды ёсць той, хто 

што-не будзь ба чыў або чуў. 

Але не заў сё ды па тэн цы яль-

ны свед ка ад ра зу ўсё рас ка-

жа. Вось і трэ ба ўмець раз га-

ва рыць ча ла ве ка, схі ліць яго 

да ся бе, вы клі каць яго да вер. 

Та ды бу дзе і вы нік.

У ве дам стве Вік та ра 

Шып ко ва зна хо дзяц ца тры 

сель скія са ве ты: Гра баў скі, 

Ча ра цян скі, Мар ка віц кі. Гэ-

та яго зо на аб слу гоў ван ня. 

Тэ ры то рыя да во лі вя лі кая, 

ды яшчэ і мя жа з Укра і най 

по бач. Па сло вах Вік та ра, 

акра мя звы чай ных кра дзя-

жоў, асаб лі ва на дач ных 

участ ках, і раз на стай ных 

бы та вых кан флік таў, бы лі ў 

яго прак ты цы і раз боі, і за-

бой ствы — уся го не рас ка-

жаш. І з усім да во дзіц ца раз-

бі рац ца — та кая ра бо та.

Але стар шы лей тэ нант на 

ра бо ту не скар дзіц ца. На ад-

ва рот, ка жа пра яе з го на-

рам і аза ртам — пры зван не. 

Але ра зу мее, што спе цы фі-

ка асаб лі вая, у якой мае 

мес ца так зва ная служ бо вая 

дэ фар ма цыя. Псі хіч ная на-

груз ка вы со кая, і не кож ны 

без на ступ стваў для зда роўя 

спраў ля ец ца з ёй.

Спо саб аба ро ны Вік та-

ра — сям'я і хо бі, яко му ён 

ад дае ўвесь свой воль ны 

час.

СЯМ'Я
Ажа ніў ся Вік тар на пя-

тым кур се Ака дэ міі МУС. 

Да вя сел ля су стра каў ся са 

сва ёй бу ду чай жон кай Ве ра-

ні кай не каль кі га доў — бы-

ла маг чы масць да ве дац ца 

адно пра ад на го. І з дзець мі 

цяг нуць ма ла дыя не ста лі. 

І ця пер іх у ся мей ства Шып-

ко вых трое. Хлоп чык і дзве 

дзяў чын кі.

— Не шмат дзя цей? — 

пы та ю ся я. — Усё-та кі вы 

лю дзі яшчэ ма ла дыя, трэ ба 

ўстаць на но гі...

— Не, не шмат — усмі-

ха ец ца Вік тар. — Я люб лю 

дзя цей, яны мне не пе ра-

шка джа юць. На ад ва рот, ка-

лі, бы вае, за бя руць да ся бе 

ста рэй шых дзя ду ля і ба бу-

ля, дык ве ча рам не як і сум на 

без іх, за няц ца ня ма чым.

— Дык мо жа, на трох не 

спы ні це ся? — жар тую я.

— Мо жа, і не спы нім ся, — 

смя ец ца Вік тар.

Яго ап ты міз му толь кі па-

зайз дрос ціць. Жы ве па куль 

на здым най ква тэ ры, ду ма-

ю чы, вя до ма, аб бу даў ніц тве 

сва ёй улас най. Але цяж кас ці 

не па ло ха юць. На ад ва рот, як 

мне зда ло ся, ні я кіх цяж кас-

цяў стар шы лей тэ нант мі лі-

цыі не за ўва жае. Жы ве са бе 

і сва ім бліз кім у ра дасць, і 

ін шым па дае прык лад. Вы-

дат ны, трэ ба ска заць, прык-

лад.

І не толь кі ў аса біс тым 

жыц ці, але і ў гра мад скім.

ХО БІ
Ці ка васць да род най 

куль ту ры з'я ві ла ся ў Вік та ра 

яшчэ ў дзя цін стве. Сам ён 

ро дам з вёс кі, з тых са мых 

Мар ка ві чаў, якія ўва хо дзяць 

у зо ну яго пра фе сій ных аба-

вяз каў. Ад ба бу лі і пра ба бу лі 

ён з ма лых га доў чуў мност-

ва ка зак, ле ген даў, пе сень. 

За па мі наў, сёе-тое з уз рос-

там і за піс ваў. Сам спра ба-

ваў спя ваць.

У шко лу да іх пе да го гам-

ар га ні за та рам прый шоў 

Ры гор Ці ха на віч Ба саў. Гэ-

та быў са праўд ны эн ту зі яст. 

Ён за ха піў школь ні каў сва ёй 

лю боўю да на род най твор-

час ці. Пад яго кі раў ніц твам 

вуч ні спя ва лі бе ла рус кія ста-

ра даў нія пес ні, раз вуч ва лі 

тан цы, пра во дзі лі аб ра ды, 

зна ё мі лі ся з ба га тай тра-

ды цы яй сва ёй зям лі. Вік тар 

ус па мі нае доб рым сло вам 

свай го На стаў ні ка. Ця пер, 

да рэ чы, Ры гор Ці ха на віч — 

свя тар, ай цец Фе а до сій. 

Слу жыць у хра ме.

Там жа, у шко ле, Вік-

тар па чаў іг раць на гар мо-

ні ку-двух рад цы. Пад бі раў 

ме ло дыі на слых, са ма вук. 

Спа чат ку не ла дзі ла ся — не 

мог асво іць ба сы. По тым усё 

атры ма ла ся. Вік тар стаў збі-

раць ня спраў ныя гар мо ні кі 

і ра ман та ваць іх. Адзін час 

у яго ка лек цыю ўва хо дзі ла 

аж 17 двух ра дак. По тым ён 

амаль усе раз да рыў: пра сі-

лі сяб ры, зна ё мыя, сва я кі. 

Са бе па кі нуў ча ты ры «май-

стра выя» гар мо ні кі. Май-

стра выя — зна чыць, зроб-

ле ныя пад за каз, адзін ка ва. 

Экс клю зіў на, як ска за лі б 

ця пер. І вы сту пае Вік тар са 

сва і мі экс клю зіў ны мі пя ву-

чы мі ін стру мен та мі на роз-

ных кон кур сах, па чы на ю чы 

з ву чо бы ў Ака дэ міі, іг рае ды 

спя вае. Ды так па спя хо ва, 

што мае шэ раг уз на га род і 

не збі ра ец ца на гэ тым спы-

няц ца.

Акра мя му зы кі, зай ма-

ец ца Вік тар збі раль ніц твам 

ста ра жыт ных най гры шаў, 

пры пе вак, пе сень. Апыт вае 

ста рых лю дзей, за піс вае на 

дык та фон, на ві дэа, прос та 

руч кай у сшы так. І сам спя-

вае гэ тыя пес ні, якія дзіў ным 

чы нам за ха ва лі ся да на шых 

дзён.

Яшчэ Віктар Шып коў збі-

рае ста ра даў няе адзен не і 

тка ні ны, бы та выя пры ла ды, 

ган чар ныя вы ра бы, разь бу 

па дрэ ве. Са бра ла ся цэ лая 

ка лек цыя, год ная эт на гра-

фіч на га му зея. Ён і вы стаў-

ляў свае скар бы — хай ін шыя 

па лю бу юц ца. Так, вы стаў кі 

пра хо дзі лі ў вы ста вач най за-

ле аб лас но га цэнт ра на род-

най твор час ці ў Го ме лі, у вы-

ста вач най за ле Го мель ска га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та

імя Ф. Ска ры ны, у аг ра га-

рад ку Урыц кае, на Дні го ра-

да ў аб лас ным цэнт ры.

Акра мя та го, адзен не з 

ка лек цыі ак тыў на вы ка рыс-

тоў ва ец ца ў роз ных ме ра-

пры ем ствах і свят ка ван нях. 

Ад но з та кіх, ста ра даў ні 

аб рад ва джэн ня «су лы», 

за слу гоў вае асаб лі вай ува-

гі, па коль кі зай мае ў жыц ці 

май го ге роя вель мі важ нае 

мес ца.

АБ РАД «СУ ЛА»
«Су ла» (рух, плынь) — гэ-

та най ста ра жыт ней шы бе-

ла рус кі аб рад. Пра во дзіц ца 

ён у Мар ка ві чах, на дру гі 

дзень Вя лі ка дня. Збі ра ец ца 

ўся вёс ка, лю дзі апра на юць 

ста ра даў няе адзен не, 

вод зяць ка ра го ды, спя ва юць 

пес ні. Мэ та аб ра ду — абу-

дзіць зям лю для бу ду ча га 

ўра джаю. Яго ад наў лен нем 

зай маў ся на стаў нік Вік та ра, 

Ры гор Ба саў. Але пас ля та го, 

як ён змя ніў род дзей нас ці, 

пра вя дзен не аб ра ду ва джэн-

ня «су лы» па ча лі з роз ных 

пры чын ад кла даць. І Вік тар 

Шып коў вы ра шыў сва і мі сі-

ла мі пра доў жыць тра ды цыю. 

Ле тась ён апра нуў лю дзей у 

адзен не са сва ёй ка лек цыі 

(сёе-тое жон ка з яго сяст-

рой да шы ва лі са мі). Гасцей 

пры яз джае ня ма ла, ёсць і 

за меж ні кі. Сі ла мі ма ла до га 

эн ту зі яс та аб рад не за гас. 

Але Вік тар ра зу мее, што ў 

адзі ноч ку ён доў га зма гац ца 

не змо жа. Вы хад знай шоў-

ся — да па маг лі ап ты мізм 

май го ге роя і яго ўпар тасць. 

Яшчэ з га доў ву чо бы ў Мін-

ску Вік тар быў чле нам сту-

дэнц ка га эт на гра фіч на га та-

ва рыст ва «СЭТ». З яго да-

па мо гай са браў да ку мен ты, 

не аб ход ныя для та го, каб 

пры знаць аб рад «Су ла» 

не ма тэ ры яль най гіс то ры ка-

куль тур най каш тоў нас цю 

Бе ла ру сі. Та кіх да ку мен таў

са бра на ўжо таў шчэз ная 

па пка — са ма па са бе не ма-

лая пра ца. За ста ец ца толь кі 

ад даць яе ў ад па вед ныя ін-

стан цыі і да ча кац ца ра шэн-

ня. І Вік тар пе ра ка на ны, што 

ця пер уні каль ная тра ды цыя 

не згас не і на ве кі за ха ва ец-

ца ў на ро дзе.

ЧАС І МЕС ЦА
Я не мог не спы таць у 

стар ша га лей тэ нан та мі-

лі цыі Шып ко ва, як на чаль-

ства ста віц ца да яго за хап-

лен няў?

— З ра зу мен нем, — ад-

каз вае Вік тар. — Свае пра-

фе сій ныя аба вяз кі я вы кон-

ваю доб ра сум лен на, маё 

хо бі рабоце не пе ра шка-

джае. А як мне зда ец ца, дык 

і да па ма гае.

Яго сло вы па цвяр джа юц-

ца цэ лым на бо рам па дзяк і 

дып ло маў, якія кра су юц ца 

ў рам ках на сця не. І вы дат-

ная служ ба, і ўдзел у кон-

кур сах, і збі ран не ста ра даў-

ніх прад ме таў, і сям'я — усё 

ўва хо дзіць у рас па ра дак дня 

стар ша га лей тэ нан та, уся-

му зна хо дзіц ца час і мес ца. 

Та кое вось не звы чай нае 

жыц цё ў гэ та га звы чай на-

га з вы гля ду хлоп ца. І шчы-

ра ка жу чы, я яму ад ду шы

па зайз дрос ціў.

— А на вош та, ка лі не 

сак рэт, вы ўсё гэ та ро бі-

це? — па ці ка віў ся я на пры-

кан цы. — Цяж ка ж... Ды і не 

кож ны ацэ ніць.

— У мя не ёсць дэ віз, — 

ад ка заў Вік тар, — «хто, як 

не я». Вось ад па вед на гэ та-

му дэ ві зу я і жы ву
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«ХТО, ЯК НЕ Я»
Та кім дэ ві зам кі ру ец ца опер упаў на ва жа ны Шып коў

З вы гля ду Вік тар ШЫП КОЎ — звы чай ны 

хло пец. Цы віль нае адзен не, усмеш ка, 

прос тыя, дру жа люб ная ма не ры. 

Як га во рыц ца, ні чо га асаб лі ва га. 

Ка лі б не ад на дэ таль: ка бу ра з піс та ле там 

на по ясе. А піс та лет — гэ та ўжо сур' ёз на.

Па са да Вік та ра Ула дзі мі ра ві ча Шып ко ва — 

опер упаў на ва жа ны ад дзе ла кры мі наль на га 

вы шу ку кры мі наль най мі лі цыі ад дзе ла 

ўнут ра ных спраў Го мель ска га 

рай вы кан ка ма. Зван не — стар шы 

лей тэ нант мі лі цыі. Уз рост — 25 га доў. 

Стаж пра цы ў пад раз дзя лен ні — тры га ды. 

Ня шмат, ска жа це вы. А я вам ад ка жу: гэ та 

па якіх кры тэ ры ях ме раць.

Зрэш ты, па па рад ку.

Матэрыялы 

падрыхтаваў 

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Узнагарода з рук міністра.

Сям'я ШЫПКОВЫХ.

Віктар са сваёй калекцыяй.

З гармонікам.


