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

ВЁС КА Не глюб ка на 

Вет каў шчы не — ба-

га тая і зна ка мі тая сва і мі 

руч ні ка мі, ды ва на мі і по-

сціл ка мі. Не глюб скі тка ны 

дэ кор на па лат не — най-

вы шэй шы «пі ла таж» бе ла-

рус ка га ткац тва. Не толь кі ў 

пла не тэх на ло гіі ства рэн ня, 

але і ад нос на воб раз на га 

мыс лен ня аў та ра тка на га 

тво ра. Мець эк зэмп ляр не-

глюб ска га руч ні ка — го нар 

для лю бо га і ка лек цы я не ра, 

і му зея. Мно гія ру ка дзель ні-

кі ма раць на ву чыц ца ткаць 

па-не глюб ску.

На ба зе не глюб скай шко-

лы ткац тва бы ло вы ра ша на 

пра вес ці «пі лот ны» пра ект 

ра мес ніц ка-твор ча га лет ні-

ка, у якім бы лі б май стар-

кла сы ад са ма быт ных тка-

чых, агле дзі ны ін тэр' ераў 

не глюб скіх хат і, на рэш це, 

зна ём ства са сла ву тым не-

глюб скім жа но чым стро ем.

За спра ву лет ні ка ўзяў ся 

Го мель скі фі лі ял Вет каў ска-

ЛЕТ НІК ПА-НЕ ГЛЮБ СКУ
га му зея ста ра аб рад ніц тва 

і бе ла рус кіх тра ды цый на 

ча ле з яго крэ а тыў ным ды-

рэк та рам і май страм-тка чом 

Пят ром Цал кам. Пер шы мі 

ўдзель ні ка мі ткац ка га пле-

нэ ру бы лі толь кі два нац цаць 

май строў — дзе сяць жан чын 

і два муж чы ны. Яны пры еха-

лі з Мін ска, Го ме ля, Брэс та і 

Брэсц кай воб лас ці, гар па сёл-

ка Ак цябр скі. Спор ная пра ца 

ад бы ва ла ся ў цэнт ры ткац тва, 

дзе пра цуе на род ны май стар 

Бе ла ру сі Люд мі ла Ка ва лё ва 

і яе твор чая ад на вяс коў ка — 

во пыт ны спе цы я ліст Тац ця на 

Су глоб. Май стры хі ву чы лі пле-

нэ раў цаў азам ста ра жыт на га 

ра мяст ва: сна ваць асно ву, ра-

біць на вой, за праў ляць і ткаць 

у ні ты, на кід ваць у бёр ды, вя-

заць і за ты каць вуз лы, ткаць 

на бо рам, за клад ваць узо ры 

«двой ка мі» і «трой ка мі»...

«Школь ні кі» ву чы лі ся 

так са ма аб ра да вым пес-

ням Па сож жа і бы та вым 

тан цам Вет каў шчы ны. Ха-

дзі лі па Не глюб цы ў свя точ-

ных стро ях — гэ та бы ло ў 

вёс цы звы чай най спра вай 

яшчэ га доў трыц цаць-со-

рак та му.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.


