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

Пра тое, што ў Крас на поль скім ра ё не з'я ві ла-

ся ган чар ная май стэр ня, на пэў на, я да ве да ла ся 

са мая апош няя. Тра піў шы сю ды ад ной чы, ты ўжо 

не за бу дзеш лю дзей, што тут пра цу юць, і сам пач-

неш спра ба ваць май стра ваць неш та на ган чар ным 

кру зе.

Аляк санд ра ЧАРТ КО ВА пры еха ла ў Бе ла русь у 

2010 го дзе. Яна на ра дзі ла ся ў расійскім го ра дзе 

Сер гі еў Па сад. Там па зна ё мі ла ся са сва ім бу ду-

чым му жам, ка лі ён пры яз джаў на ра бо ту. Пас-

ля вя сел ля пры ня лі ра шэн не пе ра ехаць з вя лі ка га 

пад мас коў на га го ра да ў бе ла рус кую вёс ку, ад куль 

ро дам муж.

На бы лі дом. На ра дзі лі дзя цей. У дэ крэт ным 

ад па чын ку Аляк санд ра зра зу ме ла, што жа дае 

на ву чыц ца пра ца ваць за ткац кім стан ком: до-

ма знай шлі ся крос ны, якія яна ха це ла ад на віць. 

Та кім чы нам Аляк санд ра тра пі ла ў Крас на поль-

скі Дом ра мёст ваў. І там за ха пі ла ся ган чар най 

спра вай.

— Так, на пэў на, па він ны бы лі склас ці ся зор кі на 

не бе, каб я тут апы ну ла ся. Пра ган чар ную май стэр-

ню ў ра ё не га ва ры лі ўжо даў но. І так су па ла, што 

мы ра зам з ра ён ным гіс то ры ка-эт на гра фіч ным му-

зе ем паў дзель ні ча лі са сва ёй твор чай іні цы я ты вай 

у кон кур се пра ек таў. За раз на ша май стэр ня іс нуе 

дзя ку ю чы Пра гра ме раз віц ця ААН (ПРА АН), — раз-

ва жае жан чы на.

У Аляк санд ры двое ма лых дзя цей. Што дзень 

пас ля май стэр ні яна шчы руе па хат няй гас па дар цы. 

Да ган чар на га кру га за хап ля ла ся ла пі ка вым шыц-

цём, тэкс тыль най ляль кай, па п'е-ма шэ. На пы тан-

не, ча му вы бра ла ке ра мі ку, ад каз вае з усмеш кай: 

«Гэ та не я, а глі на мя не вы бра ла».

— Ма ру пра ўлас ную май стэр ню, па езд ку ў Пры-

балтыку, а яшчэ ха чу на ву чыц ца ез дзіць кон на, — 

здзіў ляе сва і мі пла на мі Аляк санд ра.

У твор чых лю дзей ма ры заў сё ды здзяйс ня юц ца.

Тац ця на ТКА ЧО ВА. Фота аўтара.

г. п. Крас на пол ле.

«ГЭ ТА НЕ Я, 
А ГЛІ НА МЯ НЕ ВЫ БРА ЛА»


