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Іх вян кі з па ля вых кве так, тка-

ныя да рож кі, на крыў кі, ко шы кі, 

ляль кі, тор бы, су ве ні ры і абя рэ гі з 

са лом кі, ла зы, ку ку руз на га ліс ця, 

а так са ма лап ці, рас куп ля юць умо-

мант, лю бяць і ве да юць. Але гэ тыя 

не каль кі жан чын пра цу юць не для 

ка мер цый най вы га ды. Га лоў ная іх 

мэ та — пе ра даць на ступ ным па-

ка лен ням ба гац це, якім ва ло да лі 

на шы прод кі і якое моль і ржа не 

зні шчаць, зло дзей не скра дзе. Тое, 

што маг лі іх ру кі. Што да зва ля ла 

вы жыць у лі хія ча сы і за ха ваць ра-

дасць, здоль насць ба чыць і тва-

рыць пры га жосць. Су пра цоў ні цы 

До ма ра мёст ваў у вёс цы Ка роў чы-

на праз рэ чы, вы ра бу якіх яны па-

спе лі на ву чыц ца ў мяс цо вых май-

строў, пе ра да юць мяс цо вай дзят ве 

ні мно га ні ма ла — на род ную сі лу 

ду ху і ап ты мізм.

На пля та лі лап ці 
мя ха мі

— Ез дзі лі, зна ё мі лі ся са ста ра-

жы ла мі, ці ка ві лі ся, якія ра мёст вы 

раз ві ва лі ся ў той або ін шай мяс цо-

вас ці і хто які мі ра мёст ва мі ва ло-

дае. Вя до ма, не ўсё атрым лі ва ла ся 

ад ра зу, бо час цей за ўсё мы чу лі: 

«Вой, дзе тач ка, ка неш не ба чы лі, 

так-так, бы ло-бы ло, вой, спра ба-

ва лі, ды за бы лі ся...». Але мы з 

людзь мі пра ца ва лі ўвесь час, та му 

ад наў ля лі за бы тыя ра мёст вы, — 

рас каз вае на ву ко вы су пра цоў нік 

ка роў чын ска га До ма ра мёст ваў 

Ва лян ці на ПАЎ ЛЮК.

Уста но ва гэ та ўтва ры ла ся ў 

2007 го дзе. Мо жа пад ацца, што 

ўжо за над та поз на. На прык лад, 

лап ці, якія ця пер ста лі брэн дам 

Ка роў чы на, ра ней пля лі ў сем'-

ях муж чы ны, бо ра бо та па тра буе 

фі зіч най сі лы. І муж чын, якія гэ та 

ўме лі ра біць, яны ўжо жы вы мі не 

за спе лі. Але яшчэ за спе лі іх да-

чок, якіх баць кі, ці то з-за дзі ця-

чай ці каў нас ці, ці то з-за ся мей най 

па трэ бы май стэр ству свай му на-

ву чы лі. І, ня гле дзя чы на тое, што 

як мі ні мум паў ве ка жан чы ны гэ-

та га ўжо не ра бі лі, ру кі іх спра ву 

ўспом ні лі.

— Пер шае пас ля ва ен нае дзе-

ся ці год дзе сі ту а цыя бы ла та кая, 

што па трэб на бы ло не чым жыць. 

Ба бу лі нам рас каз ва лі, што пля-

лі лап ці ўзім ку, ка лі бы ло больш 

воль на га ча су. На пля та лі мя ха мі. 

Ся дзе лі пад кі раў ніц твам баць кі, 

ка лі быў та кі ў сям'і, бо гэ та муж-

чын ская бы ла спра ва. По тым ха-

дзі лі з лап ця мі ў Ма гі лёў і мя ня лі 

іх на ўсё не аб ход нае. Акра мя та го, 

што і са мі на сі лі, — пра цяг вае мой 

эк скур са вод.

Тэх ні ку пля цен ня лап цей яны 

па ча лі асвой ваць пры клад на ў 

2008 го дзе. «Ужо ня ма тых ба буль, 

май стрых, з які мі мы вель мі сяб ра-

ва лі, — з асаб лі вай цеп лы нёй ка жа 

Ва лян ці на Паў люк. — На дзея Пра-

ко паў на Кі ры ла ва і Еф ра сін ня Ан-

то наў на Збро да ва — на шы га лоў-

ныя на стаў ні цы. На дзея Пра ко паў-

на па ста не зда роўя на ват ні ра зу 

не бы ла ў нас у До ме ра мёст ваў.

Яе дач ка вель мі нам удзяч ная 

за тое, што мы да яе пры хо дзі лі: 

«Ма ма акры я ла, бо ад чу ла сваю 

па трэб насць, не аб ход насць». Яна 

заў сё ды ча ка ла нас. Мы па каз ва лі 

ёй аформ ле ны фо та аль бом, пі са-

лі пра яе ў га зе ту. Ка лі пра цу ем 

з людзь мі, то час та за вяз ва юц ца 

асаб лі выя ад но сі ны. Мы ўза ем на 

па трэб ныя ад но ад на му».

Увесь не вя лі кі ка лек тыў гэ тай 

уста но вы імк нец ца асво іць кож нае 

ра мяст во, а по тым — раз віць яго. 

І ды рэк тар Тац ця на Сі ро ці на, га-

лоў ны на стаў нік па ло зап ля цен ні, 

і Ва лян ці на Ма і се е ва, май стар па 

пля цен ні лап цей, і Жан на Жо ра-

ва, якая кі руе дзі ця чым гурт ком 

«Ла па то чак», і ме та дыст Га лі на

Халь цо ва, і Ва лян ці на Паў люк — 

па ста ян на ў по шу ку, у пра цэ се 

на ву чан ня або вы кла дан ня. За-

быў шы ся пра час, яны га дзі на-

мі пра седж ва юць ка ля нось бі таў 

тра ды цый ных ра мёст ваў, ча сам да 

поў на чы, па куль тыя па каз ва юць 

ім тэх на ло гію: крок за кро кам. Тое, 

ча му на ву чы лі ся ру кі, пад ма цоў ва-

юць фо та здым ка мі і апі сан нем.

У 2011 го дзе ка роў чын скі Дом 

ра мёст ваў прад ста віў улас ны 

пра ект «Ад ра джэн не тра ды цый-

най тэх на ло гіі пля цен ня лап цей 

май стра мі Дры бін ска га ра ё на» на 

на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн-

цыі «Ра мёст вы Ма гі лёў шчы ны. 

Тра ды цыі і су час насць». У тым жа 

го дзе тэх на ло гіі пля цен ня дры бін-

скіх лап цей быў пры свое ны ста тус 

не ма тэ ры яль най гіс то ры ка-куль-

тур най каш тоў нас ці Бе ла ру сі.

На ву чыў шы ся ней ка му ра мяст-

ву, жан чы ны ву чаць дзя цей і да-

рос лых у Ка роў чы не, ту рыс таў, 

ла дзяць вы яз ныя май стар-кла сы. 

Дзе цям вель мі па да ба ец ца, за хап-

ля юц ца і ма лыя, і пад лет кі, і дзяў-

чат кі, і хлоп чы кі. На пэў на, дзі ця чая 

ду ша цяг нец ца да са праўд на га. 

А мо жа, спра ва ў ген най па мя ці?

Абу так 
для пра гра міс та

— За раз не толь кі ў нас, а ва 

ўсім све це па ды ма ец ца хва ля вяр-

тан ня да тра ды цый ных каш тоў-

нас цяў, — тлу ма чаць майстрыхі

До ма ра мёст ваў ці каў насць да 

сва іх вы ра баў. — Лю дзі ста мі лі ся 

ад се рый най, фаб рыч най вы твор-

час ці, і рэ чы, якія зроб ле ны ру ка мі, 

на бы лі но вае жыц цё. Да нас пры-

яз джа лі гос ці з да-

лё ка га за меж жа — 

італь ян цы, нем цы —

і ка за лі: «Так, і ў ма-

ёй ба бу лі бы лі та кія 

рэ чы. І ў нас гэ та 

за раз вель мі цэ ніц-

ца». Так што гэ та 

па веў ча су.

Жанчыны сцвяр-

джа юць, што зроб-

ле ныя імі рэ чы ка-

рыс та юц ца по пы там не толь кі як 

су ве ні ры, му зей ныя экс па на ты або 

сцэ ніч ны рэ кві зіт, але і вяр та юц ца 

ў по быт.

— Мы не прос та ад наў ля ем ра-

мёст вы, але ўно сім у вы ра бы свае 

ідэі, ка ла рыт. На шы рэ чы вель мі 

па пу ляр ныя ў якас ці су ве ні раў, ра-

зам з тым лап ці, да рож кі, вы шы-

ван кі, ко шы кі ўва хо дзяць у мо ду. 

У нас на бы ва юць лап ці, каб на сіць 

іх на пры ро дзе. Ня даў на жан чы-

на ку пі ла лап ці зя цю-пра гра міс ту, 

у яко га ба ляць но гі. Ён пе ра абу-

ва ец ца ў іх на пра цы, каб ад чуць 

па лёг ку. Не ка то рыя за каз ва юць 

у нас лап ці і тлу ма чаць: да мя не 

на да чу пры яз джа юць гос ці, я су-

стра каю іх у на цы я наль най ка шу-

лі, але ж ха чу фар са нуць лап ця мі. 

Бы вае, што ёсць ужо лап ці ў су се-

дзяў, сяб роў, але лю дзі шу ка юць 

ад мыс ло выя. Ме на ві та та кі мі з'яў-

ля юц ца дры бін скія.

Дры бін скія лап ці вы раб ляць 

ляг чэй, і вы гля да юць яны пра сцей, 

чым, ска жам, сма лен скія. На зы ва-

юц ца яны «зы ра чыя», бо пад час 

пля цен ня па кі да ец ца дзі рач ка —

«воч ка» — на пе ра дзе. Яны без 

пят кі і ў ад роз нен не ад тых, што 

пля лі на тэ ры то рыі Ра сіі, пле це ны 

пра мым пля цен нем, а не ка сым. 

Лап ці знош ва юц ца хут ка, та му па-

дэ шву ў іх ро бяць з пад плё там — 

больш тоў стую.

«Мно гія па мыл ко ва ду ма юць, 

што лап ці на сі лі ле там, — аду коў-

ва юць мя не жан чы ны. — На са м-

рэч у цёп лую па ру го да ся ля не 

ха дзі лі ба са нож, а абу ва лі ся толь-

кі пад час па ко су або ў лес. Лап ці 

час цей на сі лі ў ха ла ды: уво сень і 

ўзім ку. Но гі за горт ва лі ў ану чы (ка-

ва лак па лат на), а каб бы ло яшчэ 

цяп лей, пад кла да лі аў чы ну, ка лі 

та кой не бы ло — са ло му. Ка неш-

не, та кі абу так пра пус каў віль гаць, 

та му, на прык лад, у шко ле дзе ці (як 

пра ві ла, гэ та бы ла звы чай ная вяс-

ко вая ха та), зды ма лі лап ці і ану чы 

і раз веш ва лі, каб тыя пра сох лі, 

а на ўро ках ся дзе лі бо сыя».

Яшчэ ад но пры зна чэн не лап цяў, 

ак ту аль нае і сён ня — вы ка ры стан-

не ў якас ці абя рэ гу. Яны, да рэ чы, 

бы лі за дзей ні ча ны ў не ка то рых 

на род ных аб ра дах, на прык лад на 

плот вы веш ва лі но ша ны ла паць як 

сро дак ад па га на га во ка. У Ка роў-

чы не мно гія куп ля юць ма лень кія 

лап ці кі, каб па ве сіць на ла ба вое 

шкло ў ма шы не.

За ста нец ца пас ля нас
Ка роў чын скі Дом ра мёст ваў 

што год ла дзіць не менш за дзве 

(а ча сам тры, ча ты ры) пер са наль-

ныя вы стаў кі на ва коль ных май-

строў, не аба вяз ко ва з са мой вёс-

кі. Гэ та мо гуць быць са мыя роз ныя 

вы ра бы. Вы стаў кі пра хо дзяць пад 

дзвю ма руб ры ка мі: «Ва чэй за ча-

ра ван не» (экс па зі цыя ра бот май-

строў, якія за раз жы вуць і пра цу-

юць) і «За хоў ва ем цяп ло ва шых 

рук» (ра бо ты тых, ка го ўжо ня ма з 

на мі). «Ка лі мы хо дзім з экс пе ды-

цы я мі, то су стра ка ем лю дзей, якія 

ка жуць: «Вось, я трош кі вы шы ваю. 

А вось гэ та вы шы ва ла мая сяст ра». 

Гля дзім — а там тво ры мас тац тва. 

Та ды мы да маў ля ем ся са сва я ка мі, 

ла дзім вы стаў ку, і яе ба чаць усе —

і дзе ці, і да рос лыя».

Яны асво і лі і на ву ча юць ін шых 

не толь кі пля цен ню лап цей. Быў 

пе ры яд, ка лі ці ка ві лі ся бе ла рус кай 

вы шыў кай, асаб лі вас ця мі яе тэх-

ні кі. Вы ву ча лі сім во лі ку. У До ме

ра мёст ваў доб рая ка лек цыя мяс-

цо вых руч ні коў. Амаль усе — мі ну-

ла га ста год дзя, кож ны мае апі сан-

не і сваю гіс то рыю. Ня даў на руч нік, 

на якім вы шы та да та, пры нес ла 

дзяў чын ка, але рас тлу ма чыць, 

ад куль ён і што гэ та за ліч бы, не 

змаг ла. Ця пер су пра цоў ні цы До ма 

ра мёст ваў пла ну юць экс пе ды цыю 

да сва я коў дзяў чын кі, каб да ве-

дац ца пра руч нік больш.

«Кож ны руч нік уні каль ны: гэ та 

і ткац тва, і ка рун кі, і вы шыў ка, — 

звяр тае ўва гу Ва лян ці на Паў люк. — 

Вось гэ ты — узор тра ды цый на га

руч ні ка для на шай мяс цо вас ці. Мы 

яго рэ стаў ры ра ва лі і ў 2010 го дзе 

бра лі ўдзел у кон кур се «Тра ды-

цый ны рэ стаў ры ра ва ны руч нік». 

За ня лі пер шае мес ца, і наш руч нік 

аб' ез дзіў усю Бе ла русь і на ват па-

бы ваў за яе ме жа мі».

Рэ стаў ры ра ва лі той руч нік пер-

шы ды рэк тар і за сна валь нік До ма 

ра мёст ваў Ла ры са За клі коў ская ра-

зам з ву ча ні цай Дзі я най Шын дзі ка-

вай. Ла ры сы За клі коў скай, на жаль, 

ужо ня ма, яна ра на пай шла з жыц-

ця, па кі нуў шы пас ля ся бе вя лі кую 

жы вую спра ву ў Ка роў чы не. Дзі я на 

ўжо скон чы ла Го рац кую ака дэ мію.

Уво гу ле, ра бо це з дзець мі тут 

удзя ля юць асаб лі вую ўва гу. Два 

ра зы на год пра вод зяць свя ты для 

дзя цей і да рос лых «Вя лік дзень у 

на шым до ме» і «Ка ля ды», а так са-

ма кон кур сы дзі ця чых ра бот «Ве-

лі код ны су ве нір».

На экс па зі цыі ў До ме ра мёст ваў 

прад стаў ле ны ра бо ты вы дат на га 

май стра разь бы па дрэ ве Вік та ра 

Ліп ска га. Ба га тая ка лек цыя бе-

ла рус кай ляль кі з са лом кі. Да рэ-

чы, у Ка роў чы на і на ва кол лі ня ма 

май строў па са ло ма пля цен ні, гэ-

тым ра мяст вом тут не зай ма лі ся. 

Тым не менш су пра цоў ні цы До ма 

ра мёст ваў за ці ка ві лі ся, на ве да лі 

се мі нар, на ву чы лі ся і ця пер ства-

ра юць улас ныя не паў тор ныя вы-

ра бы.

Цяж ка пе ра лі чыць усё, што мож-

на ўба чыць і ча му здзі віц ца, на ву-

чыц ца ў Ка роў чы не. Не су мнен на 

ад но: з гэ та га До ма ра мёст ваў 

кож ны вы хо дзіць трош кі ін шы, 

трош кі ба га цей шы. Па-пер шае, 

вы но сіць цяп ло су стрэ чы і зно сін з 

людзь мі, якія тут пра цу юць. Го нар 

за зям лю, на якой жы ве. Упэў не-

насць, што зям ля гэ та вы тры мае 

ўсе вы пра ба ван ні і аба вяз ко ва 

рас цві це, па до рыць тым, хто жы-

ве на ёй, прос тае і яс нае шчас це. 

Шчас це жыць і лю біць. Дзя ліц ца 

ра дас цю з ін шы мі. У тым лі ку — 

праз цяп ло спра ца ва ных рук.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

аг. Ка роў чы на 

Дры бін ска га ра ё на



ЗА ХА ВАЛЬ НІ ЦЫ АП ТЫ МІЗ МУ
Ёсць у Дры бін скім ра ё не на Ма гі лёў шчы не аг ра га ра док 

Ка роў чы на. Гэ та ад но з тых мес цаў, які мі мы, бе ла ру сы, 

мо жам га на рыц ца. Тут ня ма ве ліч ных зам каў, буй ных 

вы твор час цяў і сла ву тых пом ні каў пры ро ды. Хоць мяс ці ны 

ма ляў ні чыя і ту рыс та мі аб лю ба ва ныя: во зе ра, храм, 

аг ра ся дзі ба, до сыць раз ві тая інф ра струк ту ра. Але га лоў ная 

каш тоў насць вёс кі — лю дзі, якія за ха ва лі і раз ві ва юць тут 

на род ную куль ту ру. Каб па зна ё міц ца з імі, трэ ба зай сці ў Дом 

ра мёст ваў, што зна хо дзіц ца ў ты па вым бу дын ку дзі ця ча га 

сад ка. Але мно гія ў Бе ла ру сі і за яе ме жа мі ба чы лі гэ тых 

не звы чай ных, вель мі свет лых і ад да ных сва ёй спра ве жан чын 

на са мых роз ных фо ру мах: «Алек санд рыя збі рае сяб роў», 

«Сла вян скі ба зар», «Дры бін скія тарж кі», на Днях бе ла рус кай 

куль ту ры ў Санкт-Пе цяр бур гу...

Брэнд краіныБрэнд краіны  

Валянціна ПАЎЛЮК 
дэманструе 

кароўчынскую 
саламяную ляльку.

Дырэктар Дома рамёстваў 
Таццяна СІРОЦІНА.


