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Та кое ра шэн не бы ло 

пры ня та дня мі на сям-

нац ца тай се сіі Між-

ура да ва га ка мі тэ та па 

ахо ве не ма тэ ры яль най 

куль тур най спад чы ны 

ЮНЕС КА ў го ра дзе Ра-

бат (Ка ра леў ства Ма ро-

ка).

Гэ та ўжо пя ты бе ла рус-

кі эле мент, узя ты пад між-

на род ную ахо ву. Ра ней у 

рэ прэ зен та тыў ны спіс тра-

пі лі аб ра ды «Ка ляд ныя ца-

ры» і «Юраў скі ка ра год», 

Будс лаў скі фэст і куль ту ра 

ляс но га борт ніц тва Бе ла ру сі.

Прак ты кі са ло ма пля цен-

ня ад люст роў ва юць на род-

ныя тра ды цыі і ўяў лен ні і 

на ліч ва юць на бе ла рус кіх 

зем лях не ад но дзе ся ці год-

дзе. Як за ўва жыў кан суль-

тант ад дзе ла ар га ні за цыі 

ахо вы і ўлі ку каш тоў нас-

цяў упраў лен ня па ахо-

ве гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны Мі ніс тэр ства 

куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Ге надзь ХО ДАР, ме-

 на ві та гэтыя тра ды цыі бы лі 

абра ны для ўклю чэн ня ў рэ-

прэ зен та тыў ны спіс су свет-

най спад чы ны не толь кі та-

му, што са ла мя ныя вы ра бы 

ста лі брэн да вы мі для Бе ла-

ру сі, як, на прык лад, са ла-

мя ныя ка пе лю шы, су ве ні ры 

ці скар бон кі, ін крус та ва ныя 

са лом кай. Гэ та са праў ды 

ўні каль ная для на шай кра і-

ны з'я ва, не ад' ем ны эле мент 

ду хоў най свя до мас ці. Са ла-

мя ныя вы ра бы з дзя цін ства 

су пра ва джа лі бе ла ру саў. 

Над ка лыс кай не маў лят ві-

се лі пту шач кі, сям'ю абе-

ра га лі са ла мя ныя па ву кі, 

рэд кая гас па ды ня маг ла 

абы сці ся без пле це ных ко-

шы каў, сам ма тэ ры ял быў 

звя за ны з зем ля роб чым ка-

лен да ром, аб ра да мі і пэў-

ны мі ўяў лен ня мі. За жын кі 

і да жын кі пе ра тва ра лі ся ў 

вя сё лыя свя ты. На Ка ля ды 

лю дзі не ста ві лі стра вы на 

го лы стол. Ён за сці лаў ся са-

ло май, а пас ля да лі кат ныя 

тру ба чкі вы цяг ва лі з-пад аб-

ру са і па іх даў жы ні вы зна ча-

лі, якім бу дзе на ступ ны ўра-

джай. З са ло мы бы лі зроб-

ле ны на ват цар скія ва ро ты ў 

царк ве (адзін з та кіх рэд кіх 

экс па на таў кан ца ХVІІІ — па-

чат ку ХІХ ста год дзя мож на 

па ба чыць у му зеі на род на га 

мас тац тва ў Раў бі чах). Не-

здар ма са лом ку пра зва лі 

бе ла рус кім зо ла там.

Пэў ны час са ло ма пля-

цен нем зай ма лі ся мно гія 

бе ла рус кія сем'і, на вы кі пе-

ра да ва лі ся дзе цям ад ста-

рэй шых па ка лен няў. Яшчэ ў 

60—80-я га ды ХХ ста год дзя 

са ло ма пля цен не ста ла мод-

ным за ня ткам. Бе ла рус кія 

за ла тыя су ве ні ры ў кра мы і 

на кір ма шы па стаў ля лі не 

толь кі асоб ныя май стры, але 

і фаб ры кі мас тац кіх вы ра баў. 

Ка нец ХХ ста год дзя на огул 

мож на лі чыць шчас лі вым ча-

сам для са ло ма пля цен ня, яго 

вы ву чэн нем за ня лі ся да след-

чы кі. Га лоў нае, што ма тэ ры-

ял ака заў ся прос тым і да ступ-

ным для дзя цей. У шко лах і 

ў цэнт рах дзі ця чай твор-

час ці ад кры ва лі ся гурт кі 

на род най на кі ра ва нас ці. 

Пе да гог цэнт ра да дат ко-

вай аду ка цыі Жа бін каў-

ска га ра ён на га цэнт ра 

твор час ці для дзя цей і 

мо ла дзі Іры на КО ВАЛЬ 

уз гад вае, што ў той час са-

лом ку мож на бы ло су стрэць 

у лю бым ад мі ніст ра цый ным 

бу дын ку, ёю ін крус та ва лі ся 

шыль ды на ка бі не тах, кар ці-

на мі і вы ра ба мі ўпры гож ва-

лі ся кла сы, ка лі до ры, ка вяр-

ні, гас ці ні цы, ста ло выя.

Са ла мя ная мо да пе рай-

шла ў ХХІ ста год дзе. Сён ня 

з са лом кі ро бяць упры га жэ-

ні, сум кі, ёй ін крус ту юць воп-

рат ку. На са лом ку звяр ну лі 

ўва гу ды зай не ры. За ла ціс-

тыя ак се су а ры за па тра ба ва-

ныя ў мод ніц. Ства ра юц ца 

ка лек цыі адзен ня з та кі мі 

эле мен та мі.

Ад ны мі з пер шых са ла-

мя ных вы ра баў, якія па ча лі 

ак тыў на рас круч вац ца, ста лі 

бы хаў скія са ла мя ныя па ву-

кі. Ды рэк тар дзі ця чай шко-

лы мас тац кіх ра мёст ваў і 

мас тац тваў го ра да Бы ха ва 

Іры на КУХ ЦІ НА тра ды цыю 

па вы ра бе та кіх са ла мя ных 

абя рэ гаў пе ра ня ла ад ба бу лі 

і ма ці і ўжо па спе ла пе ра даць 

яе сва ёй да чцэ і шмат лі кім 

вуч ням. Ёсць у бы хаў скіх па-

ву коў ад мет ныя асаб лі вас-

ці. Гэ та вы цяг ну тая фор ма, 

спо са бы злу чэн ня дэ та ляў, 

дэ ка ра тыў нае афарм лен не. 

Што год на Ка ля ды ста рыя 

па ву кі, што ві се лі пад стол-

лю, спаль ва лі ся і іх за мя ня лі 

на но выя. Бы ла ў ра ё не і тра-

ды цыя ра біць ся мей ных па-

ву коў, у ства рэн ні якіх пры-

ма лі ўдзел усе чле ны сям'і. 

Са ла мя ныя абя рэ гі маг лі 

ве шаць над ка лыс ка мі, га-

ло ва мі ма ла дых, ра біць да 

Вя лі ка дня і да жы нак.

У 2017 го дзе тра ды цыя па 

вы ра бе са ла мя ных па ву коў 

на Бы хаў шчы не атры ма ла 

ста тус Дзяр жаў най гіс то ры-

ка-куль тур най не ма тэ ры яль-

най каш тоў нас ці. Гэ та пад-

штурх ну ла ін шых май строў, 

якія пра ца ва лі з са лом кай, 

да пад рых тоў кі дасье на 

ўклю чэн не ў спіс каш тоў-

нас цяў сва іх «са ла мя ных» 

тра ды цый. На ступ най за яві-

ла пра ся бе Ві цеб шчы на, дзе 

за ха ва ла ся спі раль нае са-

ло ма пля цен не. А ў 2020 го-

дзе бе ла рус кія мас тац кія 

прак ты кі са ло ма пля цен ня 

бы лі ад зна ча ны як агуль на-

на цы я наль ная спад чы на, і 

па ча ло рых та вац ца дасье 

для па да чы ў спіс ЮНЕС КА.

Сён ня са ло ма пля цен не 

ак тыў на раз ві ва ец ца. Май-

стры ад наў ля юць ста ра жыт-

ныя тэх ні кі і пры дум ля юць 

но выя, ства ра юць вель мі 

скла да ныя аб' ём ныя тво ры 

дэ ка ра тыў на-пры клад но га 

мас тац тва.

На род ны май стар Ве-

ра САЛ ДА ТА ВА на ват 

умее вы шы ваць са лом кай. 

Яна ра зам з му жам са ма 

вы рошч вае і на рых тоў вае 

сы ра ві ну. Мо жа спрас ці з 

са ло мы ніт кі. Вы шы тыя ёй 

ка ро ны ў хра ме тры ма юць 

над га ло ва мі ма ла дых на 

вян чан ні. Зроб ле ныя бе ла-

рус кай май стры цай вы ра бы 

трап ля лі ў пры ват ныя ка лек-

цыі, уру ча лі ся вы со кім гас-

цям. Жан чы на рас каз вае, 

як на зы ва юц ца са ла мя ныя 

ўзо ры. Адзін з іх «кры ніч-

ка». Пры жа дан ні мож на на 

са ло ме гра фіч на пе ра даць, 

на ват як ка мень чык па дае 

ў ва ду і ра зы хо дзяц ца кру-

гі. Пра па нуе жан чы на і свае 

па ды хо ды да вы ра бу па ву-

коў. У на род най май стры-

цы гэ та ўжо не прос цень кія 

рам ба від ныя кан струк цыі, 

а скла да ныя мас тац кія вы-

ра бы, шчы ра аздоб ле ныя 

роз ны мі дэ та ля мі, у кам па-

зі цыі пе ра да юц ца твор чыя 

за ду мы. На прык лад, адзін 

з іх на зы ва ец ца «Ку пал ле». 

Ён па доб ны на гі ганц кі вя-

нок, які плы ве па ра цэ, і на 

яго чап ля юц ца во да рас ці. 

Яшчэ адзін вы раб на зы ва ец-

ца «Ва лош ка» — гэ ты твор 

май стар пры свя ці ла хле бу, 

бо толь кі на чыс тым, не пра-

траў ле ным хі мі ка та мі по лі, 

мо гуць рас ці сі нія квет кі.

У яе сям'і за хоў ва юц ца і 

аб ра зы ХІХ ста год дзя з за ла-

ціс ты мі акла да мі, зроб ле ны-

мі май стры цай з са ло мы.

Як за ўва жае Ве ра Сал-

да та ва, з са ло мы мож на 

ства раць мно га роз ных рэ-

чаў — ад буй ных скла да ных 

мас тац кіх вы ра баў да су ве-

ні раў і лап цей.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

У га ле рэі «Уні вер сі тэт куль ту-

ры» праходзіць вы ста ва гра фі-

кі і ке ра мі кі Ула дзі мі ра і Та ма-

ры Ва сю коў.

Праз ту ман пра сту па юць сі лу э ты 

ста рых дрэў, са мот ныя ка ло ны па-

зна ча юць ува ход у ня бач ны храм... 

Тон кая, за гад ка вая гра фі ка... І тут 

жа — ві доч ная ма тэ ры яль ная ке-

ра мі ка, якая пра цяг вае гра фіч ныя 

воб ра зы, уця лес ні вае ў ін шым вы-

мя рэн ні. «Су лад дзе» — наз ва ад ной 

з кар цін мо жа ўспры мац ца наз вай 

усёй вы ста вы, а так са ма дэ ві зам 

жыц ця двух яе аў та раў — ся мей-

най мас та коў скай па ры Ула дзі мі ра 

Ва сю ка і Та ма ры Ва сюк. У мас тац-

кай га ле рэі «Уні вер сі тэт куль ту ры» 

ў апош ні пе рад зім ні дзень ад кры-

ла ся іх вы ста ва гра фі кі і ке ра мі кі 

«Твор цы» ў ме жах пра ек та «Лі нія 

і фор ма». Вы ста ва пры мер ка ва-

ная ад ра зу да не каль кіх сё лет ніх 

юбі ле яў: Ула дзі мі ру — 75 га доў, 

Та ма ры — 70, твор чы шлях мас-

та коў скла дае 50, а яшчэ — і за ла-

тое вя сел ле не звы чай най ся мей най 

па ры.

Па іх вы ста ве мож на ха дзіць 

бяс кон ца, раз гад ва ю чы сім ва лы, а 

яшчэ на та ля ю чы ся бе ла рус кас цю, 

ад сыл ка мі да гіс то рыі. Вось ва за, у 

якой угад ва юц ца аб ры сы па ні з сар-

мац кіх парт рэ таў, гра фі ка, пры све-

ча ная све ту паэ зіі Але ся Пісь мян-

ко ва, вось кам па зі цыя, якая сім ва-

лі зуе лёс бе ла рус кай мо вы... А вось 

са мы бе ла рус кі сім вал пад наз вай 

«Та тэм»... Як вы ду ма е це, што? Мі-

лы глі ня ны ка бан чык да га ры на га-

мі! Са ла, вёс ка, аў тэн ты ка... Ад ра зу 

ўспа мі на ец ца і «Сма лен не веп ру-

ка» Мі ха ся Страль цо ва, і «Дзяль ба 

ка бан чы ка» Вік та ра Ка ра ма за ва... 

Не паў тор ны бе ла рус кі гу мар, іро нія, 

ча сам мяк кая, ча сам гор кая — тое, 

што ро біць ра бо ты абод вух твор цаў 

та кі мі за па мі наль ны мі.

Брэн дам бе ла рус ка га су час на га 

мас тац тва на зваў уні каль ны твор чы 

тан дэм пад час цы ры мо ніі ад крыц-

ця вы ста вы ге не раль ны ды рэк тар 

На цы я наль на га мас тац ка га му зея 

Бе ла ру сі Ула дзі мір ПРА КАП ЦОЎ.

— Ка неш не, кож ны з іх пра цуе ў 

сва ім кі рун ку, але іх яд нае ад но: лю-

боў да сва ёй Ра дзі мы, ка ра нёў.

Абод ва су жэн цы шмат га доў 

пе ра да юць сваё май стэр ства ма-

ла дым. Ула дзі мір Ва сюк — у Бе ла-

рус кай ака дэ міі мас тац тваў, Та ма ра 

Ва сюк — у Бе ла рус кім уні вер сі тэ це 

куль ту ры і мас тац тваў. Прад стаў ні-

кі абедз вюх на ву чаль ных уста ноў 

па він ша ва лі ка лег, рас па вя лі пра 

іх да сяг нен ні як пе да го гаў — якія 

не толь кі вя лі ка га та лен ту, але і 

шчод рай ду шы і вя лі кай да бры ні. 

Пад крэс лі ла вы со кі ўзро вень твор-

час ці юбі ля раў на мес нік стар шы ні 

Бе ла рус ка га са ю за мас та коў 

На тал ля ША РАН ГО ВІЧ.

— Мас так на ма люе не ба,

і не ба праз міг — жы ве,

і воб ла каў бе лых срэб ра

спа кой на праз дзень плы ве... — 

да даў тво рам вы ста вы яшчэ ад но 

вы мя рэн не сва і мі вер ша мі на мес нік 

ды рэк та ра вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» — га лоў ны рэ дак тар ча-

со пі са «По лы мя» па эт Вік тар Шніп.

У хут кім ча се плён пра цы твор ча-

га тан дэ му мож на бу дзе па ба чыць 

на вы ста ве ў На цы я наль ным мас-

тац кім му зеі.

Люд мі ла ІВА НО ВА.

БЕ ЛА РУС КАЕ ЗО ЛА ТА
Прак ты кі са ло ма пля цен ня ўне се ны ў Спіс 

не ма тэ ры яль най куль тур най с пад чы ны ЮНЕС КА

СЯ МЕЙ НЫ КОД ТА ЛЕН ТУСЯ МЕЙ НЫ КОД ТА ЛЕН ТУ


