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Ка лі бы ваю на вяс ко вых свя тах, на-

зі раю, як кан цэрт ныя пля цоў кі ўпры гож-

ва юць аб ру са мі, ды ва на мі і руч ні ка мі. 

Увіш ныя клуб ныя ра бот ні кі ў свой час па-

кла па ці лі ся са браць, а ця пер па каз ва юць 

аў тэн тыч ныя тво ры, маў ляў, па гля дзі це 

на на шу са ма быт насць! Ка лі ба чу та кія 

сты хій ныя вы стаў кі ка ля сель скіх клу баў, 

пры гад ваю ко ліш ніх фа то гра фаў, якія ня-

рэд ка зды ма лі парт рэ ты на фо не квя ціс-

тых ды ва ноў і по сці лак.

Ня даў на ў сла ву тай Не глюб цы Вет-

каў ска га ра ё на пра хо дзі ла свя та «Кро-

сен цы», на якое са бра лі ся і ця пе раш нія, 

і бы лыя (ма лая ра дзі ма не хо ча ад пус-

каць) жы ха ры — га на ро выя гос ці, са ма-

дзей ныя ар тыс ты. У скве ры ка ля Цэнт ра 

ткац тва кра са ва ла ся кла сі ка не глюб-

ска га ткац тва. У гэ ты мо мант прый шло 

ра шэн не пе ра тва рыц ца ў «ко ліш ня га» 

фа то гра фа-парт рэ тыс та і «ўве ка ве-

чыць» не глюб чан на фо не іх ніх шэ дэў-

раў. Так, я не ага ва рыў ся — не глюб-

скае ткац тва ўзя та пад ахо ву дзяр жа вы, 

яму на да лі ста тус гіс то ры ка-куль тур най 

каш тоў нас ці. Між во лі па ду ма ла ся: свя-

та не ка лі скон чыц ца, а па мяць, дзя ку-

ю чы здым кам, за ста нец ца на заў сё ды. 

Вы ра ша на — зроб ле на! Вы браў мес-

ца, па ста віў услон чык і па чаў зды маць. 

Ах вот ных на бра ла ся ня ма ла. «Ма дэ лі» 

з за да валь нен нем уклю ча лі ся ў гуль-

ню, ся да лі па ад ным, па двое, сур' ёз на 

гля дзе лі ў фо та аб' ек тыў, а ча сам і ўсмі-

ха лі ся. На строй на тва рах ад па вя даў 

на строю свя та.

Час пра ля цеў ім гнен на, свя та за кон-

чы ла ся, руч ні кі і ды ва ны ста лі зды маць. 

Ан ту раж ча со ва га фо та атэлье знік. А фо-

та вы явы — за ста лі ся! Сён ня, гле дзя чы на 

гэ тыя по ста ці, пе ра но шу ся ў рас кве ча ны 

ад фар баў не глюб скі сквер. І свя та пра-

цяг ва ец ца!

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
Ідэя макета Таццяны ТКАЧОВАЙ.
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