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Імідж — усё
Са праў ды, га во рыць прэс-сак ра тар Го мель ска га ад дзя лен-

ня БелГПП Іры на ТА КО Е ВА, заў сё ды ідзе по шук май строў, якія 
мо гуць вы ра біць спе цы яль ныя імі джа выя су ве ні ры:

— Да та го ж на пра ця гу не каль кіх га доў пад час пра вя дзен ня 
пра мыс ло вых вы стаў мы пра во дзім і свя ты май строў. За пра-
ша ем ра мес ні каў не толь кі з усёй на шай кра і ны, але і з Ра сіі, 
Укра і ны, Ка зах ста на для ўдзе лу ў ме ра пры ем ствах.

Звыш мэ ту су ве нір най пра дук цыі агуч вае ге не раль ны ды рэк-
тар Го мель ска га ад дзя лен ня БелГПП Ма ры на ФІ ЛО НА ВА: 
ра мес ніц кі вы раб аба вяз ко ва па ві нен аса цыявац ца з рэ гі ё нам.

— Та му нам важ на не толь кі ра за брац ца, якім мо жа быць 
імі джа вы су ве нір, якія ма тэ ры я лы для яго лепш вы ка рыс тоў-
ваць, — тлу ма чыць ён. — Не менш важ ныя ўпа коў ка і на ват 
па мер. Рэч пра тое, што ёсць пэў ныя аб ме жа ван ні для вы ва зу 
па па ме рах і ва зе. На прык лад, глі ня ныя вы ра бы вель мі крох кія 
і іх мож на не да вез ці ў ба га жы цэ лы мі.

Да рэ чы, і да цэнт ка фед ры па лі та ло гіі і са цы я ло гіі ГДУ 
імя Ф. Ска ры ны Ана толь КАСЬ Я НЕН КА лі чыць, што ў кра і не 
мо жа быць не каль кі рэ гі я наль ных брэн даў, якія пад крэс лі ва юць 
асаб лі вас ці кож на га кан крэт на га ра ё на.

— Во пыт ін шых кра ін трэ ба мець на ўва зе. У Сла ва кіі, на-
прык лад, ёсць не каль кі рэ гі я наль ных брэн даў, якія за ма ца ва ны 
ганд лё вай мар кай і па він ны нес ці на са бе пры кме ты пэў най 
тэ ры то рыі. Пры гэ тым звы чай на імк нуц ца за ха ваць яе гіс та рыч-
ную наз ву. Та ва ры звя за ны з мяс цо вы мі тра ды цы я мі, куль ту рай, 
ма тэ ры я ла мі... Част кай мар ке тын га вай па лі ты кі з'яў ля юц ца імі-
джа выя ме ра пры ем ствы па пра соў ван ні тэ ры то рый. І су ве ні ры 
ў гэ тым мо гуць доб ра да па маг чы. Да рэ чы, ле тась Бе ла русь 
на ве да ла ка ля 300 ты сяч ар га ні за ва ных ту рыс таў. Яны з за да-
валь нен нем ку пі лі б на шу су ве нір ную пра дук цыю, але ў на шых 
ад па вед ных кра мах аб са лют ная боль шасць та ва раў пры ве зе на 
з Ра сіі і з ёй на пра мую аса цы юец ца, як, на прык лад, квет ка выя 
рос пі сы пад «гжэль» ці «жос та ва».

Не ад на знач ная Не глюб ка
Тэкс тыль ныя тра ды цыі ад да ле най вёс кі Не глюб ка Вет каў-

ска га ра ё на сё ле та пры зна ны ўні каль най з'я вай бе ла рус кай 
на род най твор час ці і па поў ні лі Дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-куль-

тур най спад чы ны Бе ла ру сі. Та кім чы нам, 
бе ла-чыр во ныя руч ні кі з Не глюб кі з'яў ля юц-
ца ві зіт най карт кай Бе ла ру сі і вель мі час та 
вы ка рыс тоў ва юц ца для па да рун каў. Вы ра бы 
ўтрым лі ва юць дзя сят кі скла да ных ар на мен-
таў — та ям ні чых зна каў на шых прод каў. І 
ме на ві та гэ та дае пад ста ву пе ра во дзіць іх 
на су час ную мо ву стэ рэа ты паў, — за ўва-
жае ды рэк тар Вет каў ска га му зея ста ра-
аб рад ніц тва і бе ла рус кіх тра ды цый імя 
Ф.Г. Шкля ра ва Га лі на НЯ ЧА Е ВА:

— На жаль, сён ня ле ген да для су ве ні ра 
пра цуе ад на пла на ва. Ма ла дыя лю дзі ма юць 
ці ка васць да сва ёй куль ту ры, але яны хо чуць 
ад яе ней кай ад на знач нас ці. І час та за да-
юць пы тан ні: а які знак доб ры? А які — дрэн-
ны? Я ад каз ваю: кож ны знак сім ва ліч ны. Ён 
кас ма ла гіч ны, та му доб ры. Мне ха це ла ся б 
пе ра сце раг чы не ка то рых ад пры мі тыў нас-
ці мыс лен ня. На шы тра ды цыі ар хе ты піч ныя, 
яны плас тыч ныя і глы бо кія. Та му не мо жа 
быць ад на знач най трак тоў кі зна каў. Пі шуць 

на ней кім вы ра бе: «знак ура джаю». А гэ та яшчэ і знак на ра-
джэн ня, і знак пос пе ху...

Між тым, на гад вае Га лі на Ры го раў на, ар на мен таль ныя зна кі 
на тка ні ну ка лісь ці тра пі лі з ке ра мі кі. А ча му б сён ня гэ ты пра цэс 
не на кі ра ваць у ад ва рот ны бок?

— Знак спа чат ку выд рап ваў ся на віль гот най глі не па су дзі ны, 
якая по тым аб паль ва ла ся. Ча му б сён ня нам не ра біць «ар хеа ла-
гіч ныя» чы гун кі, па доб ныя на тыя, якія ка лісь ці вы раб ля лі ся тут?

Ідэі-вы кап ні
Ар хеа ло гія ўво гу ле дае шмат воб ра заў, якія мож на вы ка рыс-

тоў ваць у су час ных су ве ні рах. На ру бя жы эпо хі хрыс ці ян ства 
на на шай тэ ры то рыі вы раб ля лі ся пры го жыя «глаз ча тые» сі нія 
ка ра лі. Кі еў ская куль ту ра V ста год дзя, рас паў сю джа ная на гэ тых 
тэ ры то ры ях, дае пры кла ды ці ка вых рэ чаў з брон зы і ла ту ні. У 
Юра ві чах Ка лін ка віц ка га ра ё на зна хо дзіц ца буй ней шы пом нік 
эпо хі па леа лі ту. Там зной дзе ны ма гіль нік і ста ян ка пер ша быт на-
га ча ла ве ка, уз рост якой больш за 26 ты сяч га доў. У Юра ві чах 
бы лі зной дзе ны ў тым лі ку кост кі ма ман таў, на якіх па ля ва лі 
на шы да лё кія прод кі. Та му, пра па нуе кі раў нік Вет каў ска га му-
зея, і вы ява ма ман та, а не толь кі зуб ра, маг ла б стаць ад ным з 
сім ва лаў на шай кра і ны:

— Пра фе сій ныя мас та кі мо гуць даць су час ную транс крып-
цыю лю бо га ар хе ты піч на га воб ра за. Та кім чы нам бу дзе ад-
бы вац ца ін фар ма цый ны дыя лог тра ды цыі і бу ду чы ні. Ча му 
мы спы ня ем ся на трох ва ры ян тах су ве ні раў? У Го мель скай 
воб лас ці бы ло не менш за 16—18 стро яў адзен ня. Ча му б гэ та 
не вы ка рыс тоў ваць у кож ным з ра ё наў? Наш рэ гі ён сла віў ся 
вы твор час цю пер ні каў і аба ран каў. Ча му б іх не ра біць сён ня? 
На пар цэ ля не мож на на ма ля ваць і на шы лю бі мыя ар на мен-
ты, і вы явы лі тар са ста ра жыт ных кніг, якія за хоў ва юц ца ў 
на шым му зеі.

І гэ та да лё ка не ўсе з агу ча ных за круг лым ста лом ідэй і 
ле генд для су ве ні раў з сэн сам. Да рэ чы, на гад вае ды рэк тар 
пры ват най уста но вы «Тэ ры то рыя раз віц ця — XXІ ста год-
дзе» Іры на БАГ ДА НЕЦ, трэ ба не за быць пра па куп ні коў-ка-
лек цы я не раў:

— Ёсць лю дзі, якія па ўсім све це збі ра юць на па рсткі, зва ноч-
кі, лы жач кі, куб кі, цац кі, та лер кі, ка ця нят, вы ка на ных у роз най 
тэх ні цы. А ка лі тое са мае ка ця ня бу дзе апра ну та ў ка шу лю з 
на цы я наль ным бе ла рус кім ка ла ры там, на яго аба вяз ко ва зной-
дзец ца ўдзяч ны за хоп ле ны па куп нік.

Ра мес нік па ло хае ганд ля ра
Ке ра міс ты з Го ме ля, муж і жон ка Яў ген ПЯТ РОЎ і Іры на 

ГАЎ РЫ ЛЕН КА, агу чы лі свой по гляд на су час ныя праб ле мы 
ра мес ні каў:

— Пры ват ныя кра мы імк нуц ца зра біць над баў ку ў 100 % да 
ца ны, якую мы пра па ну ем для про да жу. Для спа жыў ца гэ та 
за над та до ра га. А дзяр жаў ныя кра мы з ра мес ні ка мі ўво гу ле не 
хо чуць мець спра ву. Ка лі га во рыш, што ты ра мес нік, усе па ло-
ха юц ца. Ка жуць: мы з ра мес ні ка мі не пра цу ем. Нас пы та юць: а 
як з ва мі да га вор за клю чыць, вы ж не пра цу е це з на клад ны мі? 
Да та го ж, са ма стой на рэа лі зоў ваць пра дук цыю скла да на. Та ко-
га Ар ба та, як у ста лі цы Ра сіі, у нас ня ма. Нам зда ец ца, па він на 
быць вы зна ча нае мес ца, дзе ганд лю юць не пе ра куп шчы кі, а са мі 
вытвор цы мас тац кіх вы ра баў.

— Вель мі ха це ла ся б, каб су ве нір урэш це пры во дзіў на шых 
гас цей, у тым лі ку за мож ных, у кан крэт ны ра ён, — дзе ліц ца 
сва і мі ма ра мі Ма ры на Фі ло на ва. — Мы бу дзем пад трым лі ваць 
уні каль ныя тра ды цыі на шых ра ё наў. А па куль што пе ра ка на лі ся, 
што важ на ства рэн не дэ ман стра цый най пля цоў кі для ра мес-
ні каў. Па трэб на да па маг чы ім пра соў ваць пра дук цыю і та кім 
чы нам прэ зен та ваць ся бе. Мы ха чам са браць ба зу су ве ні раў 
Го мель шчы ны, каб дэ ман стра ваць іх на сва іх вы ста вах.

Праб лем ная са ма за ня тасць
Пер шы на мес нік стар шы ні Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс-

ло вай па ла ты Аля ксандр НА ХА ЕН КА га во рыць пра важ насць 
фар мі ра ван ня сіс тэм най ра бо ты ў «су ве нір ным кі рун ку»:

— Ка лі мы га во рым пра пад трым ку на род най твор час ці, я вы-
лу чыў бы вы раб тра ды цый ных рэ чаў, якія ма юць пры клад ное зна-
чэн не, і не па срэд на су ве нір най пра дук цыі. Усё гэ та са праў ды мо жа 
да па ма гаць вы ра шаць праб ле му са ма за ня тас ці на сель ніц тва, 
асаб лі ва ў рэ гі ё нах. Да рэ чы, трэ ба ўліч ваць і тое, што ства рэн не 
ад на го ра бо ча га мес ца ў сфе ры на род ных про мыс лаў каш туе на 
па ра дак менш, чым у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій. Ганд лё ва-пра-
мыс ло вая па ла та — не са цы яль ны ін сты тут, мы на кі ра ва ны на 
пад трым ку і раз віц цё біз не су. Сён ня мы да па ма га ем ра мес ні кам, 
заўт ра яны да па ма га юць нам. Мы да мно гіх пы тан няў, якія ты-
чац ца дзей нас ці ра мес ні каў, толь кі па ды хо дзім, та му тэ му трэ ба 
аба вяз ко ва раз ві ваць. У нас вель мі мно га за ка на даў чай ця га ні ны, 
якая пе ра шка джае ра мес ні кам зай мац ца сва ёй спра вай. Шмат 
пы тан няў, якія ты чац ца рэа лі за цыі іх пра дук цыі. Між тым, праб-
ле мы якас най су ве нір най пра дук цыі ста яць у комп лек се з ін шы мі, 
якія ты чац ца пры цяг нен ня ў Бе ла русь ту рыс таў.

Здзіў ляй і пе ра ма гай
Тым ра зам да дзе ны старт пер ша му ад кры та му кон кур су 

«Го мель скі су ве нір», які на спра ве бу дзе са дзей ні чаць вы яў-
лен ню май строў-вы твор цаў крэ а тыў най пра дук цыі з эле мен та мі 
сім во лі кі, брэн да вых зна каў, мяс цо вых сла ву тас цяў, а так са ма 
ак ты ві за ваць удзел ра мес ні каў у вы ста вах і кір ма шах. На мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра Го мель ска га ад дзя лен ня БелГПП 
Ба рыс ГУ ШЧЫН га во рыць, што да 25 лю та га 2017 го да бу дзе 
ажыц цяў ляц ца пры ём су ве ні раў ад ра мес ні каў і май строў дэ ка-
ра тыў на-пры клад най твор час ці:

— Кон курс прой дзе ў не каль кіх на мі на цы ях: су ве нір прад-
стаў ніц ка га кла са, рэ гі я наль ны су ве нір, эт на гра фіч ны і ка лек-
цый ны. Бу дуць ацэнь вац ца ары гі наль насць і якасць вы ка нан ня, 
вы со кі мас тац кі ўзро вень, на яў насць па ка ван ня і да ступ ны для 
ма са ва га спа жыў ца кошт. Пад вя дзен не вы ні каў і ўзна га родж-
ван не пе ра мож цаў за пла на ва на на ка нец са ка ві ка. Да гэ та га 
ў Го мель скай воб лас ці прой дзе шэсць уні вер саль ных вы стаў, 
на якіх ра мес ні кі і май стры дэ ка ра тыў на-пры клад ной твор час ці 
змо гуць пра дэ ман стра ваць свае экс па зі цыі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

СУ ВЕ НІР З ЛЁ САМ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Ян ку Ку па лу бы ло на ка на ва на 
лё сам стаць свед кам дзвюх су свет-
ных вой наў, жу дас ных вой наў, якія 
пра ка ці лі ся па тэ ры то рыі Бе ла ру сі, — 
ад зна чыў пад час ад крыц ця вы ста вы 
ды рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын-
най вай ны Дзміт рый ШЛЯХ ЦІН. — 
Па эт заў сё ды быў вя лі кім гу ма ніс там. 
А ка лі да ве даў ся, што ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най ад бы ва ец ца на Ра дзі ме, 
стаў зма га ром за сва бо ду і шчас це 
бе ла рус ка га на ро да. Яго збро яй бы-
ло па лы мя нае сло ва. Тво ры, на пі са-
ныя Ян кам Ку па лам у га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, — ма ні фес ты са-
праўд на га па тры ё та.

Вы ста ва ад люст роў вае, як Іван 
Да мі ні ка віч ус пры маў вай ну, як рэ ага-
ваў на па дзеі, што ад бы ва лі ся ва кол, 
уво гу ле, як вай на паў плы ва ла на лёс 
паэ та. Па сло вах ку ра та ра вы ста вы 
Паў ла КА РА ЛЁ ВА, яна прос та па мя-
ня ла жыц цё кла сі ка. «Ча ла век амаль 
у 60-га до вым уз рос це быў вы му ша ны 
на но ва пе ра жыць вай ну, — га во рыць 
ку ра тар вы ста вы. — Дом пісь мен ні ка 
па цяр пеў у час пер шай бам бёж кі Мін-
ска (ён ста яў на мес цы сён няш ня га 
Дзяр жаў на га лі та ра тур на га му зея Ян-
кі Ку па лы). Па эт вель мі пе ра жы ваў, 

аб чым свед чыць тое, што ў пер шы 
год ад' ез ду ён увесь час ус па мі наў 
свой дом».

Па ча так Дру гой су свет най Ян ка 
Ку па ла су стрэў у Коў на (ця пе раш ні 
Каў нас), дзе зна хо дзіў ся па ра бо чых 
спра вах. На трэ ці дзень вай ны ён едзе 
на сваё ле ці шча ў Ляў кі, што пад Ор-
шай. У гэ тых мяс ці нах пісь мен нік лю-
біў ба віць час кож нае ле та. Кар ці на 
Іва на Пра та се ні «Раз ві тан не ў Ляў ках 
Ку па лы і Ко ла са», якая экс па ну ец ца 
на вы ста ве, рас каз вае на вед валь ні-
кам аб тым, што ме на ві та тут у раз мо-
вах і аб мер ка ван нях пра вя лі ноч з 26 
на 27 чэр ве ня 1941 го да кла сі кі ай чын-
най лі та ра ту ры, пас ля ча го на заўж ды 
па кі ну лі Бе ла русь. Да рэ чы, у на ступ-
ным го дзе бу дзем свят ка ваць 135-год-
дзе з дня на ра джэн ня пісь мен ні каў.

Пас ля ак тыў на га, але не вя лі ка га 
пе ры я ду твор час ці ў Маск ве, Ян ка 
Ку па ла на кі роў ва ец ца ў Ка зань. Але 
да мес ца пры зна чэн ня ён так і не да-
ехаў. Каб да брац ца да го ра да, трэ ба 
бы ло пе ра адо лець Вол гу. Па куль ча-
каў сва ёй чар гі ў па сёл ку Пя чы шчы, 
што не да лё ка ад Ка за ні, атры маў 
за пра шэн не ад на чаль ні ка мяс цо ва-
га му ка моль на га за во да.

Іван На як шын, які доб ра ве даў 
твор часць Ян кі Ку па лы, са грэў паэ-
та гар ба тай і ска заў, што ў Ка зань 

лепш не ехаць, па коль кі там шмат 
эва ку я ва ных, і пра па на ваў пісь мен-
ні ку за стац ца на за вод зе, дзе для яго 
ад вя лі па кой. Ус па мі ны На як шы на аб 
той су стрэ чы прад стаў ле ны на вы-
ста ве. Як і фо та зды мак 1942 го да, 
на якім мож на ўба чыць, як вы гля даў 
па кой кла сі ка ў Пя чы шчах.

Ці ка ва, што над лож кам Ку па лы 
ві се ла кар та све ту. На ёй пісь мен-
нік па зна чаў ход ва ен ных дзе ян няў. 
Ёсць звест кі, што ка лі са зво дак 
на він ён чуў аб вы зва лен ні пэў на-
га го ра да, наз ва яко га па да ва ла ся 
ў вы гля дзе ад ной лі та ры, то ад ра зу 
пад бі раў да іх наз вы бе ла рус кіх га ра-
доў. Так ха це ла ся Ку па лу вяр нуц ца 
ў Бе ла русь, але да вы зва лен ня Ра-
дзі мы бы ло яшчэ да лё ка...

У экс па зі цыі — аса біс тыя рэ чы 
кла сі ка. У пры ват нас ці, пры ла да для 
га лен ня, пач кі ад цы га рэт, ка мін чы кі 
для за паль ні чак, ас ке пак ва зы, які 
знай шлі на па пя лі шчы Ку па ла ва га 
до ма, кі ёк, які па да ры лі паэ ту ў Пя-
чы шчах (сён ня ў тым па коі, дзе ён 
жыў, зна хо дзіц ца му зей).

Ува гу пры цяг вае са ма вар. У той 
скла да ны час гэ та бы ла прос та не-
аб ход ная рэч. За ха ваў ся ліст, у якім 
у кра са ві ку 1942 го да Ян ка Ку па ла 
звяр та ец ца да сва іх даў ніх зна ё мых, 
дзе про сіць да слаць яму са ма вар. 

Да слоў на: «Да шлі це, ка лі лас ка, са-
ма вар. Без яго мы прос та гі нем...» І 
каб той на леж на да ехаў, пра па ноў-
вае за гар нуць яго ў свой кас цюм.

— Ян ка Ку па ла па смя рот на атры-
маў ме даль «За аба ро ну Маск вы», — 
рас каз вае ку ра тар вы ста вы. — Ён 
ту шыў бом бы, якія за паль ва лі ся на 
да хах го ра да. У фон дах му зея за-
хоў ва ец ца рас клад, па якім кож ны 
жы хар ква тэ ры дзя жу рыў на да ху. 
Там ёсць і проз ві шча паэ та.

У экс па зі цыі — і рэ чы пля мен ні-
цы пісь мен ні ка Яні ны Ра ма ноў скай. 
Бу ду чы на фрон це па ля вым хі рур-
гам, яна ўра та ва ла не ад но жыц цё. 
Ян ка Ку па ла зай маў ся вы ха ван нем 
сваячкі і ў пэў ным сэн се за мя ніў ёй 
баць ку, яко га рэ прэ са ва лі.

Пля мен нік кла сі ка Ян ка Ра ма ноў-
скі быў мас та ком. Ён час та пі саў свай-
го зна ка мі та га дзядзь ку. Не каль кі яго 
тво раў экс па ну юц ца по бач з ра бо та-
мі, ство ра ны мі май стра мі жы ва пі су. 
Па мер ка ван ні экс пер таў, адзін з най-
леп шых парт рэ таў Ку па лы на ле жыць 
пэнд злю на род на га мас та ка СССР, 
Ге роя Бе ла ру сі Мі ха і ла Са віц ка га.

На вы ста ве мож на ўба чыць ну-
ма ры зна ка мі та га вы дан ня — га зе-
ты-пла ка та «Раз да вім фа шысц кую 
га дзі ну», дзе пад час Вя лі кай Ай чын-
най вай ны дру ка ва лі ся тво ры Ян кі 
Ку па лы. На жаль, пес ня ру не на ка-
на ва на бы ло пры ча каць вы зва лен ня 
сва ёй лю бай Бе ла ру сі...

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«ЗНОЎ БУ ДЗЕМ «ЗНОЎ БУ ДЗЕМ 
ШЧАС ЦЕ МЕЦЬ І ВО ЛЮ...»ШЧАС ЦЕ МЕЦЬ І ВО ЛЮ...»

Ды рэк тар Вет каў ска га му зея ста ра абрадніцтва і бе ла рус кіх тра ды цый імя Ф.Г. Шкля ра ва 
Га лі на НЯ ЧА Е ВА, на стаў нік СШ №1 г. Ка лін ка ві чы Ні на ПЫР КО і ды рэк тар пры ват най 

уста но вы «Тэ ры то рыя раз віц ця — XXІ ста год дзе» Іры на БАГ ДА НЕЦ.


