
(Заканчэнне. 

Па ча так на 1-й стар.)

Ад ной чы я да ве даў ся, 

што мой зна ё мы пяч нік, які 

звы чай на не ах вот на бя рэц-

ца за пяч ную пра цу, зга-

дзіў ся да па маг чы ма ла дой 

сям'і на ла дзіць по бы та выя 

ўмо вы. Та му я на кі ра ваў ся 

ў ляс ны край на поў нач Бе-

ла ру сі. Ве даў, што Ва ле рый 

Яф рэ маў не лю біць на доў га 

ад лу чац ца з до му, бо на яго 

па пя чэн ні шмат сяб роў — 

тры са бач кі і пяць ко шак, — 

якіх трэ ба да гля даць. Ён не 

«хаў ту рыць», не ка лы міць, 

не спе ку люе на та кіх бу доў-

лях. І не спя ша ец ца, ка лі ўсё-

та кі зга джа ец ца на ра бо ту. 

Пра цуе толь кі для сяб роў. 

Да рэ чы, пра сяб роў. Ад ной-

чы яны па шут ка ва лі: на пі са-

лі аб' яву і па ве сі лі ў вёс ках 

на від ным мес цы: «Ма гу па-

бу да ваць ка мін аль бо печ 

лю бой скла да нас ці, але не 

ха чу!». І ўні зе — тэ ле фон 

Ва ле рыя. Але май стар не 

крыў да ваў, бо гэ та бы ла 

праў да: умее, але не хо ча, 

не жа дае. Яго мож на зра-

зу мець, бо кож ная печ для 

Яф рэ ма ва — як пес ня, як 

кар ці на для мас та ка.

Пяч ны стаж у Ва ле рыя... 

лі чы з 1991 го да, ка лі ад ной-

чы ра шыў ся па ра ман та ваць 

печ ку на баць коў скай да чы. 

Раз бу рыў ста рую і ўзвёў зу-

сім но вую пяч ную кан струк-

цыю — з ну ля, па чар ця жы 

з часопіса «На ука и жизнь». 

По тым ра ман та ваў пе чы ў 

су сед няй Ізуб ры цы, раз бі-

раў шмат пе чаў вя до ма га на 

Асвей шчы не пяч но га май-

стра Анен ска га. На огул, ні-

ко лі не пра мі наў маг чы мас ці 

па гля дзець на пра цу ста рых 

май строў. Но вых пе чаў па-

ста віў бо лей за паў сот ню.

Пяч нік ні ко лі не паў та-

ра ец ца, та му яго пра цу 

не здар ма на зы ва юць ма-

дэль наю, аль бо экс клю зіў-

най. Тым больш што ра бо та 

печ ні ка — руч ная — тра-

дыцыйны спосаб. Па чы на-

ю чы з пра сей ван ня пяс ку і 

пры га та ван ня рас тво ру да 

клад кі цаг лін на ко мі не, май-

стар да вя рае толь кі сва ім 

на дзей ным ру кам, быц цам 

най леп ша му рыш тун ку. Гэ-

так, пры нам сі, у Яф рэ ма-

ва. Гле дзя чы на га то вую 

пра цу май стра — на клад-

ку, на фор му і геа мет рыю 

аб'ек та, — атрым лі ва еш са-

праўд нае эс тэ тыч нае за да-

валь нен не. Кож ны шоў чык, 

кож ны вы ступ, ву гал, кож ная 

фас ка на цаг лі не — дэ та лё-

вая ра бо та. У Ва ле рыя ўсё 

быц цам бы пад лі не еч ку.

— Доб рая печ атрым-

лі ва ец ца ў та го, хто мае ў 

са бе за дат кі кан струк та ра, 

бу даў ні ка, ды зай не ра і ар-

хі тэк та ра. І вя до ма, фі ло са-

фа, — раз ва жае май стра ві-

ты вяс ко вец.

Фі ла со фія Ва ле рыя Яф рэ-

ма ва як пяч ні ка — у тым, каб 

спа лу чыць у ад ным усё — 

па жар ную бяс пе ку, даў га-

веч насць, зруч насць і эс тэ-

ты ку. Арыенціровачная га-

рантыя Валеравых печаў — 

30—40 гадоў бесперабой-

най службы.

— Ця пер ужо ні хто не 

хо ча мець рус кую печ, бо 

яна не прак тыч ная, а мес ца 

зай мае шмат, — ка жа Ва-

ле рый. — У мо дзе пяч ныя 

комп лек сы. І аба вяз ко ва з 

ка мі нам. Но вы час, но вая 

эс тэ ты ка і за да чы. Пяч нік 

заў сё ды па ві нен ад па вя даць 

свай му ча су.

На ўзвя дзен не пе чы, 

якую Ва ле рый за кан чвае ў 

Мі ла ві дах, па пад лі ках май-

стра, пай шла ты ся ча дзвес-

це цаг лін, 350 кіло пяс ку і 

120 глі ны.

— Да стат ко ва, каб ства-

рыць кла січ ны пяч ны ўзор 

для бе ла рус ка га до ма, — 

ка жа Яф рэ маў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.
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Гіс то ры кі БДУ знай шлі рэшт кі ма ну-

фак ту ры па вы ра бе шкла XVІІІ ста-

год дзя гра фаў Са ла гу баў. Уні каль ны 

ар тэ факт быў рас ка па ны пад час ар-

хеа ла гіч най прак ты кі сту дэн таў гіс та-

рыч на га фа куль тэ та БДУ ў аг ра га рад ку 

Ілья Ві лей ска га ра ё на Мін скай воб лас ці 

(фо та 1). Кі раў ні ка мі да след чых ра бот 

вы сту па юць да цэнт ка фед ры кры ні-

цаз наў ства гіс та рыч на га фа куль тэ та 

ўні вер сі тэ та Воль га ЛІП НІЦ КАЯ і вы-

клад чык ка фед ры ар хеа ло гіі і спе цы-

яль ных гіс та рыч ных дыс цып лін БДУ, 

на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та гіс то-

рыі НАН Бе ла ру сі Па лі на КУР ЛО ВІЧ.

Упер шы ню на тэ ры то рыі Бе ла ру сі вы яў-

ле на і за фік са ва на кан струк цыя пла віль най 

пе чы, вы кла дзе най з глі ны, цэг лы і ка мя-

нёў (фо та 2), атры ма ны ўні каль ныя звест кі 

па тэх на ло гіі вы твор час ці шкла та го ча су і 

вы зна ча ны асаб лі вас ці бы та вой куль ту ры 

шкла роб ства.

У гіс то ры каў з БДУ атры ма ла ся ўста на-

віць, што ў XVІІІ ста год дзі ў Ільі вы раб ляў ся 

тар ны, ста ло вы і ап тэч ны по суд, а так са ма 

ліс та вое акон нае шкло. Пра дук цыя ме ла 

роз ныя ад цен ні: зя лё нае, ру жо вае, бла-

кіт нае, сі няе. Вы раб ля лі тут і хрус таль ны 

по суд. Част ка вы ра баў дэ ка ры ра ва ла ся. 

Зной дзе на так са ма цэ лая се рыя ад хо даў ад 
фар моў кі са су даў, вя лі кая коль касць фраг-

мен таў га то вай пра дук цыі, у тым лі ку і ке ліх 

для пі ва з зя лё на га шкла.

Уні каль ны мі для ай чын най ар хеа ло гіі 

з'яў ля юц ца зной дзе ныя ін стру мен ты шкло-

вы дзі маль шчы каў, ся род якіх вы дзі маль ная 

труб ка, нож, мер ная гір ка, пры да па мо зе 

якой маг лі ад ме раць коль касць рэ чы ваў, 

што да да ва лі ся ў сы ра ві ну пры вы твор час ці 

шкла (фо та 3).

Упер шы ню ў ай чын най на ву цы зной дзе-

ны прад ме ты по бы ту вы твор цаў шкла: гэ та 

труб ка для ты ту ню, ключ ад скры ні, на цель-

ны кры жык. Рэд кай зна ход кай ста лі фраг-

мен ты тка ні ны сі ня га ко ле ру, зной дзе ныя 

по бач з печ чу. Аб на вед ван ні ма ну фак ту ры 

жан чы на мі свед чаць тры ігол кі і шпіль кі для 

за ма ца ван ня тка ні ны жа но ча га га лаў но га 

ўбо ру. На ву коў цы мяр ку юць, што, маг чы ма, 

жан чы ны пры но сі лі ў май стэр ню абе ды, па-

коль кі куль тур ны пласт на сы ча ны фраг мен-

та мі ке ра міч на га по су ду і кост ка мі.

Ма ну фак ту ра ў Ільі пра іс на ва ла да па чат-

ку XІX ста год дзя і паз ней бы ла пе ра не се ная 

ў су час ную вёс ку Но вая Гу та. Да та ван не 

пом ні ка па цвяр джа ец ца вы яў ле ны мі тут 

ма не та мі Рэ чы Па спа лі тай дру гой па ло вы 

XVІІ — ся рэ дзі ны XVІІІ ста год дзя.

«Доб рая за ха ва насць гу та вай пе чы Іль-

ян скай ма ну фак ту ры дае пад ста вы для ад-

крыц ця ў бу ду чы ні на гэ тым мес цы му зея, 

па коль кі ма ну фак ту ра ў Ільі — адзі ны шкла-

роб ны комп лекс на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, які 

быў за сна ва ны ў пер шай па ло ве XVІІІ ста-

год дзя і прай шоў усе эта пы ста наў лен ня 

і раз віц ця пра мыс ло вай вы твор час ці. Ён 

пра іс на ваў да кан ца ХХ ста год дзя ў су сед-

нім па сёл ку Пар ты зан скі, дзе дзей ні чаў 

шкло за вод», — пра ка мен та ва ла ўні каль-

насць ар хеа ла гіч ных да сле да ван няў Па лі на 

Кур ло віч.

Рас коп кі ў Ільі бу дуць доў жыц ца да кан ца 

лі пе ня. Акра мя сту дэн таў БДУ, у іх удзель ні-

ча юць ва лан цё ры, а так са ма сту дэн ты Вяц-

ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та з ра сій ска га 

Кі ра ва.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Ар хеа ла гіч ныя зна ход кіАр хеа ла гіч ныя зна ход кі  

ХРУС ТАЛЬ НЫ ПО СУД І КЕ ЛІХ ДЛЯ ПІ ВА...
У Ві лей скім ра ё не мо жа быць ство ра ны му зей шкла

Фота 1.

Фота 2.

Фота 3.

Пяч нік, кан струк тар, фі ло сафПяч нік, кан струк тар, фі ло саф


