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Скарыстайцеся 
вашым смартфонам, 
каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць 
больш фота.

...а ўдзель ні кі шос та га між на род на га пле нэ ру ган ча роў, які ня даў на 

прай шоў у вёс цы Га рад ная Сто лін ска га ра ё на. 

Ім, пры зна ным і ты ту ла ва ным май страм і мас та кам-ке ра міс там з 

Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, да па ма гаў, а ча сам і пад каз ваў ма-

ла вя до мы шы ро ка му ко лу знаў цаў ган чар на га ра мяст ва, але ня стом-

ны пра даў жаль нік глі на-вог нен най спра вы Ры гор Ка валь ка. Руп лі вы 

за ха валь нік тра ды цый на га «га ра дэн ска га» ган чар ства за бяс печ ваў 

пле нэ рыс там тэх ніч ны фронт: ка паў і за меш ваў глі ну, «ва рыў» па лі ву і 

аб лі ваў ёю но вы по суд, зроб ле ны ўдзель ні ка мі. На рэш це, рас паль ваў 

горн — спе цы яль ную печ для аб паль ван ня, кант ра ля ваў тэм пе ра тур ны 

рэ жым апош няй ста дыі тэх на ла гіч на га пра цэ су. Пле нэр пра во дзіў ся 

на ба зе Цэнт ра ган чар ства, у якім Ры гор Іо сі фа віч шмат га доў пра цуе 

кі раў ні ком дзі ця ча га гурт ка. По бач з ім на пле нэ ры пра ца ваў і ма ла ды 

ган чар, ад на вяс ко вец, ву чань, а ця пер і ка ле га — Іван Шэ лест.

У Га рад ную па тра ды цыі пры яз джа юць прад стаў ні кі роз ных ган чар-

ных і ке ра міч ных мас тац кіх школ. Сё ле та ся род удзель ні каў бы ла і 

за слу жа ны дзе яч куль ту ры Мас коў скай воб лас ці, жы хар ка Ба ла шы хі, 

зна ны ке ра міст Воль га Шо ні на. Яна дру гі раз на пле нэ ры, на зы вае 

га рад нян скую глі ну асаб лі вай. З ёй згод ныя ін шыя ўдзель ні кі: глі на 

з-пад Га рад ной — са праўд ная з'я ва, ка жуць. Гэ ты на ту раль ны ма тэ-

ры ял і вы зна чыў спрад веч ны лёс вёс кі.

— За да ча між на род на га пле нэ ру — спры яць ад наў лен ню тра ды-

цый Га рад ной, — за зна чае ідэй ная ства раль ні ца і ку ра тар ган чар ных 

фо ру маў, за гад чы ца ад дзе ла тра ды цый най куль ту ры Брэсц ка га аб-

лас но га гра мад ска га цэнт ра Ла ры са Быц ко.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Не ба гі гарш кі 
аб паль ва юць...


