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Кож ны, хто тра піць 

у Док шы цы, аба вяз ко ва 

за ўва жыць ра бо ты 

Ула дзі мі ра ШУТ КІ НА — 

скульп ту ры з жа ле за, 

ка ва ныя лаў кі, уз орыс тыя 

ме та ліч ныя ва ро ты. 

Ка лі ж па шан цуе, 

як ка рэс пан дэн ту «Звяз ды», 

па тра піць 

у май стэр ню мяс цо ва га 

ка ва ля, то во чы лі та раль на 

раз бя га юц ца: га то выя 

вы ра бы су сед ні ча юць 

з на рых тоў ка мі, і 

ра за брац ца, дзе ёсць што, 

мо жа толь кі сам гас па дар.

Плу гі, ме та ліч ныя ру жы 
і не вя до мыя ра гу лі ны

Як ін ды ві ду аль ны прад пры-

маль нік Ула дзі мір Ва лян ці на віч 

за рэ гіст ра ваў ся 15 га доў та му, 

але з ме та лам па чаў пра ца ваць 

на мно га ра ней.

— На хле ба за вод зе быў звар-

шчы кам. Да па ма гаў су се дзям — 

ва рыў ка му ду хоў ку, ка му ве ла сі-

пед, ка му плуг... Спа чат ку на ват

не ду маў, што ра бо ты па бо лее. 

А по тым з'я ві ла ся мо да на роз ныя

пры го жыя рэ чы з жа ле за — фі гур-

кі на стрэ хах, ка ва ныя ага ро джы. 

Пры ехаў да мя не ад ной чы зна ё мы 

і ка жа: «У мя не ся бар пча ляр, 

яму на ва ро ты трэ ба ме та-

ліч ная пча ла». Змай стра ваў 

пча лу — з'я ві лі ся ін шыя за-

ка зы. Спра ва так раз гар-

ну ла ся, што пе ра стаў адзін 

спраў ляц ца. Тут сын як раз 

скон чыў ву чыц ца на ме ха ні-

за та ра, а я яму пра па на ваў 

па спра ба ваць ка валь скую 

ра бо ту. Да лей — бо лей. Вый-

шла за муж ста рэй шая дач ка. 

Зяць да нас у май стэр ню спа-

чат ку прос та ха дзіў, а по тым 

ра шыў ся: «Да вай па спра-

бую». Я не за ба ра няў — ка лі 

ўпа да бае, то ні ко му горш не 

бу дзе. Шэсць га доў прай шло,

ма лод шая дач ка так са ма

пры вя ла ў сям'ю му жа. Той 

ра ней пра ца ваў валь шчы-

кам у ляс ніц тве, на па чат ку 

су мня ваў ся, ці атры ма ец ца, 

а як ака за ла ся, ці не больш 

за дру гіх ад мя не пе ра няў.

У ру ках ка ва ля на ват ме-

та ліч ны лом пе ра тва ра ец ца 

ў экс клю зіў ныя прад ме ты. 

На прык лад, не ад ра зу за ўва жа-

еш, што спін ка для крэс ла ра ней 

бы ла част кай ста ро га, яшчэ «са-

вец ка га» лож ка. Ме та ліч ная ру жа 

вы гля дае крох кай і да лі кат най, 

па куль не возь меш яе ў ру кі. Па-

хо дзіш ся род гэ тай пры га жос ці і 

мі ма во лі па раў на еш яе з экс па зі-

цы яй у му зеі.

— Му зей за раз па ка жу, — усмі-

ха ец ца гас па дар.

І са праў ды, ка жуць лю дзі: у ка го 

пад ко ва над ва ро та мі, та му шчас-

це бу дзе. Ула дзі мір Шут кін та кіх 

шчас лі вых та ліс ма наў на збі раў на 

цэ лую сця ну. А ра зам з імі — дзя-

сят кі кля мак, стра мё наў, ра га чоў, 

зам коў і мно га ін ша га, ча му не да-

свед ча ны ча ла век на ват наз вы не 

зной дзе.

— Гэ та ра бо ты ка ва лёў Док-

шыц ка га ра ё на, не ка то рыя з іх пра-

ца ва лі яшчэ да рэ ва лю цыі. Па гля-

дзі це, звы чай ная клям ка, а як яна 

рас каз вае пра свай го ства раль ні ка! 

Унік лі вы май стар на ват з прос тай 

рэ чы мог зра біць твор мас тац тва — 

з за ві туш ка мі і ўзо ра мі.

Я ра ней на ват не ўяў ляў, як мно-

га пра цы бы ло ў ка ва ля, — пры зна-

ец ца май стар. — Вось, на прык лад, 

рэд ка хто мо жа вы зна чыць, для 

ча го па трэб на та кая ра гу лі на. А гэ-

та як у вёс ку пра во дзі лі элект рыч-

насць, ка валь на ра заў са ма роб-

ныя гай кі, збі раў і скруч ваў асно ву 

і на яе за ма цоў ва лі ся іза ля та ры. 

Сён ня та кую шту ку мож на зра біць 

за не каль кі хві лін, а ў мі ну лыя ча сы 

ка валь пра важ даў ся б га дзі на мі. 

Мя не на огул за хап ляе, як у даў ні ну 

ра бі лі скла да ныя ме ха ніз мы толь кі 

на бал тах і ско бах.

Мас тац кая ча кан ка 
і лё са вы зна чаль ная ру ка 
бе тон на га сал да та

У май стэр ні док шыц ка га ўмель-

ца на сце нах ні бы вок ны ў ка зач ны 

свет. Там ска чуць але ні, укленч ва-

юць пе рад ца рэў на мі ві ця зі, ста ры 

лір нік рас каз вае каз кі ўваж лі ва му 

слу ха чу.

— Жа ле за, яно ці ка вае. Ву чыць 

цярп лі вас ці і фан та зіі, бо трэ ба за-

га дзя ўяў ляць прад мет, які хо чаш 

зра біць. Мне бы ло 14 га доў, ка лі 

ма ці па ра і ла сха дзіць да мас та-

ка-афар мі це ля, які зай маў ся мас-

тац кай ча кан кай — умеў ра біць 

пры го жыя «ма люн кі» на ме та ле. 

Па мя таю пер шае сваё за дан не — 

ма лю нак, на якім мядз ведзь ня се 

ко раб з Алён кай. Я яго вы ча ка ніў, 

на стаў нік на ра бо ту па гля дзеў, па-

хва ліў: «Ну, кры ху ке міш». І ска-

заў зра біць той жа ма лю нак, толь-

кі кры ху інакш. І так ра зоў пяць, 

па куль не пры знаў, што са мною 

зай мац ца бу дзе плён. Так я зра-

зу меў, што на ват ка лі пе рад ва ча-

мі ма лю нак на па пе ры, поў нас цю 

яго не ска пі ру еш. Заў сё ды мож на 

пры ду маць ін шы фон, па ста віць 

фі гу ры ў больш эфект ны раз ва рот. 

Вя лі кі дзя куй пер ша му на стаў ні ку 

за гэ ту на ву ку.

Пас ля ўзо рыс тых пад свеч-

ні каў і ча ка ных кар цін не як не 

ча ка еш, што па ся род па мяш-

кан ня ўба чыш за гад ка вы агрэ-

гат. Больш за ўсё ён на гад вае 

ру ха вік ма шы ны. Ака за ла ся, 

гэ та са праўд ная «ку лі бін ская 

рас пра цоў ка» — ме та ліч ная 

печ ка, скан стру я ва ная па ад-

мыс ло вай за мо ве. Зда ва ла-

ся б, пры чым тут печ ка, ка лі 

гас па дар зай ма ец ца ка валь-

ствам? Ад нак не ўсё так ад на-

знач на...

— На са мрэч у ра бо це печ-

ні ка і ча кан шчы ка мно га агуль-

на га, — тлу ма чыць Ула дзі мір. — 

Ка лі ты ро біш печ ку, то за га-

 дзя пра дум ва еш, які бу дзе кан-

чат ко вы вы нік, ку ды вы ве дзеш 

ка нал, каб у ха це бы ло цёп ла і 

не дым на. Тое са мае ў ча кан-

 цы: ма лю нак толь кі на ме ціў, а 

ўжо ве да еш, як яго за кон чыш.

Печ кі май стар склад вае з 

1985 го да. Як ка жуць, жыц цё 

пры му сі ла на ву чыц ца.

— Ка лі ажа ніў ся, то вы ра-

шы лі з жон кай ку піць асоб ны дом у 

Док шы цах. А там ака за ла ся дрэн-

ная печ ка. Трэ ба пе ра клад ваць, я 

не ўмею, май строў па ра ё не мож на 

на паль цах ру кі пе ра лі чыць. Це-

шча па ра і ла ча ла ве ка, які, па чут-

ках, ра зу меў у гэ тай спра ве. Ён 

плі ту склаў, а за абе дам ха піў ліш-

ку га рэл кі і «вы клю чыў ся». Ад вёз я 

ра бот ніч ка да моў і вы ра шыў, што 

пра сцей са мо му да ра біць, бо па-

куль пяч нік пра ца ваў, сёе-тое рас-

каз ваў. А да лей ці ка ва вый шла. 

На той час я бу да ваў да мы па да-

мо ве. Ад ной чы пра раб на мяк нуў, 

што ня дрэн на бы ло б яшчэ і печ ку 

зла жыць. І тут ні бы лёс умя шаў-

ся — на пя рэ дад ні 9 мая ў фі гу ры 

сал да та ад ва лі ла ся ру ка. Па куль 

ума цоў ваў скульп ту ру ар ма ту рай, 

па сяб ра ваў з ве тэ ра нам вай ны, які 

гэ ты пом нік да гля даў. Ён у мір ны 

час ра зу меў ка валь скую спра ву 

і печ ні ком быў. Мно га ка рыс на га 

пад ка заў, па куль я не «ўру біў ся» 

што да ча го.

Ця пер Ула дзі мір пяч ной спра-

вай не зай ма ец ца. Мо жа толь кі 

па ра да мі да па маг чы. Ра бо та печ-

ні ка на вёс ках за па тра ба ва ная і 

сён ня, вось толь кі ру кі-но гі ад яе 

ба ляць.

— Не на ву ка — цэг лу па клас-

ці. Каб печ ка атры ма ла ся, трэ ба 

ў кож най цаг лі ны вы браць пра-

віль ны бок — па гля дзець, дзе 

са жа за ста ла ся, дзе ву га лок

ад бі ты... — ус па мі нае май стар. — 

У мя не не дзе быў сшы так з за -

на тоў ка мі пра ты пы пе чак. Да мы 

роз ныя, і печ кі трэ ба бу да ваць 

пад кож ны дом. По тым пры хо-

дзіў, ці ка віў ся ў гас па да роў, ці 

доб ра атры ма ла ся, і та ды аль бо 

пе ра раб ляў, аль бо ўда лыя ва ры-

ян ты за па мі наў.

«Таб лі ца Мен дзя ле е ва» 
пад ад ным да хам

У до ме Шут кі ных цёп ла і свет ла. 

Тац ця на Ва сі леў на час туе гас цей 

ча ем са скры пе ню.

— Ча ла век у мя не га вар лі вы, 

ён і ў ма ла до сці та кі быў. Уся го 

бы ло ў жыц ці, муж за хап ляў ся 

роз ны мі спра ва мі, але без ры зы-

кі не пра жыць. Мне ма ці ка за ла: 

«Ба чыш, што ча ла век доб ры, ра-

зу мее ў спра ве, то не спра чай ся з 

ім», — гас па ды ня са праў ды вы гля-

дае ці хай і спа кой най. Па куль муж 

пра па дае на ра бо це ў май стэр ні, 

жан чы на да гля дае дом, дзя цей, 

кла по ціц ца пра ўтуль насць.

— З Та няй па зна ё мі лі ся ў цэнт-

ры го ра да, — ус па мі нае Ула дзі мір. — 

Я жыў та ды ў ін тэр на це, а яна 

пра ца ва ла ў ма га зі не. Зай шоў не-

як ту ды па дро бя зі і ад ра зу пры-

кме ціў дзяў чы ну. Так яна спа да ба-

ла ся, што па чаў на вед вац ца час-

цей, пес ні спя ваў пад гар мо нік. Год 

сяб ра ва лі, а по тым па жа ні лі ся.

У мі ну лым го дзе су жэн цы Шут кі-

ны ад свят ка ва лі 35 га доў, якія пра-

жы лі ра зам. Ле там ра зам з доч ка мі 

Люд мі лай і Воль гай, сы нам Дзміт-

ры ем і шас цю ўнуч ка мі вы яз джа юць 

на да чу — да рэч кі, во зе ра... Ма ру 

пра до мік з са дам гас па дар пры вёз 

з Ка зах ста на, дзе жыў ра ней.

— На ра дзіў ся ў Іжэў ску. У Ка-

зах стан тра піў зу сім ма лым — 

баць кі вы еха лі на ца лі ну, ад нак у 

цяг ні ку пе ра зна ё мі лі ся з ін шы мі 

ванд роў ні ка мі і асе лі ў го ра дзе 

Бал хаш. Уя ві це вя ліз нае во зе ра і 

го рад на бе ра зе, а да су сед няй Ка-

ра ган ды ехаць 400 кі ла мет раў.

Наш дом быў шмат ква тэр ны, 

по бач жы лі ча чэн цы, ка рэй цы, 

нем цы, та та ры, баш кі ры, эс тон цы, 

бе ла ру сы... Як гэ та ка жуць, са бра-

 ла ся ўся «таб лі ца Мен дзя ле е ва» 

пад ад ным да хам. У кож на га на ро-

 да свае тра ды цыі, стра вы, гуль ні. 

Дзець мі мы адзін да ад на го ў гос ці 

бе га лі і на ват не за дум ва лі ся, што 

нех та ін шай на цы я наль нас ці. Мы з 

жон кай, бы вае, пры яз джа ем ту ды 

да сяб роў у гос ці.

Да вя ло ся за жыц цё мно га дзе

па бы ваць: служ бу пра хо дзіў ў Гер-

ма ніі, па на кі ра ван ні ад кам са мо ла 

ез дзіў бу да ваць мет ро ў Поль шчу.

У Бе ла русь тра піў пас ля ар міі і 

ад ра зу ўпа да баў гэ тыя мяс ці ны. 

Асаб лі ва пры го жа вяс ной, ка лі сад 

цві це — та ко га ў Ка зах ста не не 

ба чыў ра ней. Знай шоў тут дом, 

сям'ю, спра ву — вот так і пры-

жыў ся.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

Фо та аў та ра



ЖА ЛЕ ЗА ВУ ЧЫЦЬ 
ЦЯРП ЛІ ВАС ЦІ І ФАН ТА ЗІІ

Док шыц кі са ма вук пра ра бо ту, сям'ю і до мік з са дам

Казачны свет докшыцкага майстра.

Кавальскія вырабы Уладзімір знаходзіў сам або атрымліваў ад знаёмых. 
Так з’явіўся «музей на сцяне».

Сямейны ачаг Уладзіміра і Таццяны.

У кавальскай майстэрні Уладзімір ШУТКІН (у цэнтры), 
яго сын Дзмітрый (злева) і зяць Іван САКАЛОЎСКІ (справа).


