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Глі на кі руе эмо цы я мі
У май строў ёсць не толь кі асоб-

ныя фі гур кі: ко ці каў, ко ні каў ды 

лю дзей, а і зва ноч кі, пад свеч ні кі, 

браз гот кі... А яшчэ цэ лыя глі ня ныя 

кам па зі цыі, якія скла да юц ца з не-

каль кіх вы ра баў і яд на юц ца ў ад-

ну тэ ма тыч ную за ма лёў ку. Гэ тыя 

твор чыя на бо ры фі гур па бы ва лі 

на шмат лі кіх вы стаў ках, дзе май-

стры не ад на ра зо ва зай ма лі пер-

шыя мес цы.

— Гэ та вось «Ста ра даў ні Кры-

чаў XVІІІ ста год дзя». За мак, суд на-

верф, не дзе яшчэ ка раб лік быў... 

А гэ та «Во сень», «Мая ма лая ра-

дзі ма»... А гэ та я ару по ле, — пе-

ра ліч вае на род ны май стар Бе ла-

ру сі Вя ча слаў ЯКА ВЕН КА свае 

тво ры і смя ец ца, па каз ва ю чы на 

фі гур ку ара та га аў тар ства сва ёй 

дру гой па ло вы. — Я і за са праўд-

ным плу гам ха джу, і ка шу́. Жон ка 

на ву чы ла.

— А ка ро ву гэ та вы, пэў на, 

ве дзя це? — пы та ю ся ў Лю бо ві 

ЯШЧАН КІ, чле на Бе ла рус ка га 

са ю за май строў на род най твор-

час ці, гле дзя чы на ін шую фі гур ку 

з кам па зі цыі.

— А як жа, я, — па га джа ец ца 

яна.

Па куль раз маў ля ем, Вя ча слаў 

Мі ка ла е віч ро біць чар го ва га ка-

ня, хоць па куль я ба чу ў яго ру ках 

толь кі глі ня ны шар. Звы чай на май-

стар заўж ды ве дае, што на ступ нае 

на ро дзіц ца ў яго ру ках, ад нак бы-

вае і інакш...

— Ча сам хо чаш зра біць ад но, 

а глі на дык туе сваё, і вы хо дзіць 

та кая фі гур ка, якую і не ўяў ляў, — 

ка жа Лю боў Яшчан ка. — Глі на мо-

жа кі ра ваць ча ла ве кам. Асаб лі ва 

ка лі ты за кла по ча ны пры хо дзіш. 

Ся дзеш за спра ву, а глі на ні бы та 

ад цяг вае на ся бе тры во гі, су па-

кой вае, ка ман дуе тва і мі дум ка мі, 

пры му шае іх на быць зу сім ін шы 

на пра мак.

Асаб лі ва ў гэ тым да па ма га юць 

свіс туль кі. Іг раць на іх ура чы ра яць 

на ват не ўраў на ва жа ным лю дзям 

ці гі пер ак тыў ным дзе цям.

— Ка лі толь кі бя рэш глі ну ў ру кі, 

па чы на юць уза е ма дзей ні чаць бія-

па лі ча ла ве ка і ма тэ ры я лу. Праз 

хві лі ну ў нас ужо рас се я ная ўва-

га. Яшчэ праз па ру хві лін бія по ле 

глі ны пад строй ва ец ца пад на ша. 

На ша аў ра і ахоў ныя функ цыі арга-

ніз ма ўзмац ня юц ца, — ка жа май-

стры ха. — А ка лі вас му чыць ней-

кае пы тан не, да стат ко ва пай граць 

на свіс туль цы. І су па ко іш ся, а мозг 

сам зной дзе ад каз.

І не кач ка, і не конь
Пер шыя абя рэ гі, да рэ чы, бы-

лі ме на ві та глі ня ныя. Ста ра жыт-

на сла вян скі абя рэг у вы гля дзе 

верш ні ка, што ся дзіць на не вя-

до мым ства рэн ні (паў кач ка-паў-

конь), лі чыц ца сім ва лам языч ніц-

ка га Па дняп роўя — зям лі, якая 

ця пер ува хо дзіць у склад Ра-

сіі, Укра і ны і Бе ла ру сі. Так што 

цац ка гэ тая яд нае тры на ро ды. 

Кач ка — сім вал но чы і ма ця рын-

ства — ахоў ва ла ча ла ве ка ў цем-

ры, а конь — сім вал сон ца, лю бо ві 

і ўрад лі вас ці — у свет лы час. Та-

кую цац ку-свіс туль ку кож ны во ін 

аба вяз ко ва браў з са бою на біт ву. 

Абя рэг ахоў ваў так са ма па ляў ні-

чых і па да рож нікаў.

Ме на ві та гэ тая най ста ра жыт-

ней шая свіс туль ка ста ла воб ра зам 

і брэн дам фес ты ва лю дэ ка ра тыў-

на-пры клад но га мас тац тва «Кры-

чаў скі ко нік». Сё ле та ў ве рас ні ён 

прой дзе ўжо чац вёр ты раз. Ад-

мет насць кры чаў скай кач кі-ка ня, 

фі гур ку яко га ўпер шы ню знай шоў 

ар хе о лаг Анд рэй Мя цель скі, у тым, 

што яна мае га ла ву ка ня і ту ла ва 

кач кі. Цац ка да ту ец ца XVІІ ста год-

дзем.

— 98 фі гу рак з глі ны бы лі зной-

дзе ны на рас коп ках га ра дзі шча 

на Го мель шчы не, якое да ту ец ца 

дру гім ты ся ча год дзем да на шай 

эры. На жаль, усе яны бы лі па бі-

тыя, толь кі адзін ко нік за стаў ся цэ-

лы. На той час гэ тыя фі гур кі бы лі 

сак раль ны мі рэ ча мі. Лю дзі ве ры лі, 

што са праўд ны конь з'я віц ца, ка лі 

яго зля піць. А як цац ка свіс туль-

ка з'я ві ла ся ў ІІ ста год дзі на шай 

эры, — дзе ліц ца ве да мі май стар.

Свіс туль кі май строў ні бы та жы-

выя. Яны імі ту юць да 20 ві даў га ла-

соў і спе ваў пту шак і жы вёл. Пеў нік 

ку ка рэ кае, ко нік ір жэ, са ва вух кае і 

мо жа імі та ваць зя зю лю, кач ка кра-

кае, птуш кі вы да юць трэ лі, ко ці кі 

мяў ка юць, са ба кі гаў ка юць, па ра-

сё рох кае, мядз ве дзі, тыг ры і львы 

ры ка юць, ка ро вы і бы кі мы чаць, 

ля гуш ка ква кае і пус кае пу зы ры, 

ва дзя ны спя вае са лаў ём, ка лі ў яго 

на ліць ва ды... Гук свіс туль цы ро-

бяць па па мя ці — па доб ным на той, 

што са мі чу лі, ка жуць ра мес ні кі:

— Каб у свіс туль кі з'я віў ся за-

ду ма ны го лас, па трэб ны 

пэў ная таў шчы ня сце-

нак і па мер дзі ра чак. 

Боль шая фор ма свіс-

туль кі — гук больш глу-

хі, мен шая па па ме рах 

гу чыць зван чэй. Вы раб 

з дзвю ма-тры ма гу ка-

вы мі ад ту лі на мі — гэ та 

прос та свіс туль ка. Ка лі 

ча ты ры і больш, да ся-

мі-вась мі — гэ та ака ры-

на. На ёй мож на сыг раць 

ме ло дыю і на стро іць па но тах.

Сак рэ ты дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га мас тац тва і ра мяст ва 

Вя ча слаў Мі ка ла е віч вы кла дае і 

да рос лым — у на род най сту дыі 

«Доб расць», і ма лым — у дзі ця-

чай на род най сту дыі «Свіс туль ка». 

Мно гія бы лыя вуч ні ўжо са мі пе ра-

да юць ра мяст во на ступ ным.

Аб вар ван не, 
ма ла чэн не, 
за дым лен не...

Вы ра бы ад роз ні ва юц ца не толь-

кі вы явай фі гур кі, але і знеш нас цю. 

Не дзе цац ка чор ная, за дым ле ная, 

не дзе ка ля ро вая, аж зі ха ціць, рас-

пі са ная... Спо са баў аб паль ван ня 

глі ны мност ва.

— Рас па ле ную фі гур ку вы ма-

еш з пе чы і кла дзеш у апіл кі. Яны 

зай ма юц ца, ды мяць, і глі на на бі ра-

ец ца ды му. Пас ля цац ка не пэц ка-

ец ца, ста но віц ца больш цвёр дай 

і моц най і грае зван чэй, — ка жа 

Лю боў Яшчан ка. — Гэ та вось зроб-

ле на шля хам ма ла чэн ня: рас па ле-

ную фі гур ку аку на ем у са лод кае 

ма ла ко, пас ля ча го ста вім яе да-

дат ко ва на аб паль ван не і да во дзім 

да 400 гра ду саў. Атрым лі ва ец ца 

та кі ці ка вы ко лер. Ёсць так са ма 

аб ва ра ная глі на — ка лі рас па ле ны 

вы раб вы ма еш з пе чы і аку на еш у 

ра сол, на па вет ры ідзе акіс лен не, 

фі гур ка па кры ва ец ца пля мін ка мі. 

Атрым лі ва ец ца та кі ра бень кі твор, 

які пас ля аба вяз ко ва трэ ба па мыць 

ва дою, інакш уся цац ка ста не чор-

на га ко ле ру. Ёсць яшчэ ан гоб — 

ка лі ў ад ным вы ра бе спа лу ча юць 

роз ныя ві ды і ко ле ры глі ны.

За ад ра джэн не пры дняп роў скай 

глі ня най цац кі Вя ча сла ва Яка вен-

ку ўзна га ро дзі лі ор дэ нам Па ша ны, 

а звест кі пра вы ра бы і май стра за-

не се ны ў між на род ную эн цык ла пе-

дыю «Най леп шыя лю дзі».

Гіс та рыч ная каш тоў насць цац-

кі не вы клі кае су мнен няў. Што да 

эка на міч на га склад ні ка, то, ка жуць 

май стры, да ро га і пра жы ван не на 

«Сла вян скім ба за ры», на прык лад, 

акуп ля юц ца, ад нак за раб ляць на 

жыц цё толь кі лю бі май спра вай не 

атры ма ец ца.

— Мы ж не мо жам ра біць цац кі 

круг лыя су ткі. У нас не шыр спа-

жыў, а вы ра бы з ду шой, — ка жа 

Вя ча слаў Яка вен ка.

— Да нас па ды хо дзяць і з кра-

маў, і прад пры маль ні кі, каб мы 

ім ад да ва лі на про даж свае цац кі 

оп там, ад нак мы не па га джа ем-

ся, — пад трым лі вае Лю боў Мі хай-

лаў на. — Мы і не на ро бім столь кі, 

і ду шы ў тых тво рах не бу дзе, яе ж 

толь кі ру ка мі мож на ўклас ці. Ня хай 

праз кам п'ю тар ныя штам пы-ма-

люн кі свіс туль ка і бу дзе ідэа льная, 

а ў май стра не дзе ру ка хіб зро біць, 

ад нак пра мыс ло вая цац ка бу дзе 

без ду шы, без энер ге ты кі!

Со вы 
мя ня юць жыц цё

Са ва — сім вал муд рас ці, ся мей-

ны абя рэг, за ступ ні ца жан чын. Яна 

на во дзіць у ха це па ра дак, не дае 

ад быц ца свар кам. У ха це са ва па-

він на ста яць на ві да во ку.

Свіс туль ка-са ва ўпер шы ню 

з'я ві ла ся ў XVІІІ ста год дзі, ка лі на 

Кры чаў шчы не бы ло паў стан не Ва-

сі ля Ва шчы лы. Яго па плеч нік, ган-

чар Іван Сыч, ра біў не толь кі по суд, 

а і пту шак-сы чоў, якія ду дзе лі як 

са праўд ныя. З тых ча соў па ча лі 

ра біць вы явы соў... Па па вер'і за-

ход ніх сла вян, чэ хаў і па ля каў, раз 

на год яна вы кон вае жа но чае жа-

дан не, за ўва жае май стар.

— На Ка ля ды яна вы кон вае лю-

бое жа дан не, на Ку пал ле — пра 

ка хан не, на Па кро вы мож на за гад-

ваць пра пры бы так, на ра джэн не 

дзе так. Апоў на чы трэ ба за га даць 

жа дан не, па свіс таць у са ву трой-

чы і лег чы спаць, ні з кім не раз-

маў ля ю чы. У хут кім ча се жа дан-

не здзейс ніц ца, — ка жа Лю боў 

Мі хай лаў на. — Са ва і маё жыц цё 

рэз ка змя ні ла... Вя ча слаў — мой 

дру гі муж, і па зна ё мі лі ся мы з ім 

праз маю дач ку, якая пай шла да 

яго зай мац ца. Ёй спа да ба ла ся на-

столь кі, што яна кі ну ла му зыч ную 

шко лу, але мне не пры зна ва ла ся. 

Як толь кі дач ка зля пі ла са ву і пры-

нес ла яе да до му, дык і я тра пі ла 

на за ня ткі да Вя ча сла ва і па ча ла 

са ма ля піць. Пе рад гэ тым не каль-

кі ра зоў ха це ла па даць на раз вод, 

але неш та мя не ўтрым лі ва ла, ды і 

іс ці не бы ло ку ды. А тут Вя ча слаў 

пра па на ваў: «У мя не ква тэ ра вя-

лі кая, пры ходзь це з дач кой, па жы-

ві це, коль кі трэ ба». Так мы ў яго і 

за ста лі ся...

Со вы, якіх толь кі раз на год, 

пад час вя лі ка га пос ту, ро біць 

Лю боў Мі хай лаў на, ва ло да юць 

са праўд най міс ты кай. Толь кі ка лі 

жан чы на па па сціць і па мо ліц ца, 

яна бя рэц ца за спра ву, інакш са ва 

не на бу дзе сва іх якас цяў. Вя ліз ная 

са ва, зроб ле ная ру ка мі Лю бо ві Мі-

хай лаў ны, «жы ве» на ват у кі раў ні-

ка дзяр жа вы.

— На шым па куп ні кам я звы чай-

на рас каз ваю па вер'і, звя за ныя з 

со ва мі. Не як па вяс не чар го вы раз 

мы бы лі на вы стаў цы, ад на дзяў-

чы на слу ха ла, гля дзе ла і рап там 

ка жа: «Вось гэ та, на пэў на, мая 

са ва»... У жніў ні яна па зва ні ла і 

ска за ла, што ця жар ная, хоць дзе-

сяць га доў у іх з му жам не бы ло 

дзя цей і ўра чы ка за лі, што ўжо і не 

бу дзе, — ус па мі нае Лю боў Яшчан-

ка. — А ў Бел га ра дзе ад на жан-

чы на слу ха ла мае рас ка зы, пас ля 

за пла ка ла і збег ла... По тым вяр ну-

ла ся і бя рэ апош нюю са ву: «Яна на 

мя не ўвесь час па зі ра ла»... Праз 

тры га ды я гэ тую жан чы ну су стрэ-

ла із ноў. Яна рас ка за ла, што сі ра-

та, не ка лі вый шла за муж за хлоп-

ца, баць кі яко га на гэ тым на ста я лі, 

бо яна за ця жа ра ла. Пас ля яшчэ 

двух дзе так на ра дзі ла, ад нак муж 

здзе ка ваў ся з ма ла дой. А як яна 

пры нес ла ў дом са ву, ён... праз два 

дні знік аж но на тры га ды. Не каль кі 

ме ся цаў та му вяр нуў ся ін шым ча-

ла ве кам... на ру ках но сіць, ва ўсім 

да па ма гае.

Што ж, та лент і міс ты ка, на пэў-

на, заўж ды по бач... «Мая» са ва мя-

не так са ма ча кае, толь кі яе Лю боў 

Мі хай лаў на па куль не зра бі ла...

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

СА ВА ЖА ДАН НЯЎ 
І ВЕРШ НІК НА КАЧ ЦЫ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)


