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Муж чын ская спра ваМуж чын ская спра ва
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У фі лі яле Вет каў ска га му зея 
ста ра аб рад ніц тва і бе ла рус кіх тра ды цый 

імя Ф.Р. Шкля ра ва мя не су стра ка юць 
на род ны мі спе ва мі і гар ба тай з мя таю 
і свя та ян ні кам. «Сам Пётр Мі хай ла віч 

збі раў!» — усмі ха юц ца су пра цоў ні цы, 
ма ю чы на ўва зе зёл кі. Што да спе ваў, 
то Ва лян ці на і На тал ля рых ту юц ца да 
су стрэ чы гас цей з Шат лан дыі. Пес ню, 

якую яны вы кон ва юць, так са ма за пі саў 
ад сва ёй ба бу лі Пётр Мі хай ла віч Цал ка, 

ці прос та Пётр, 24-га до вы за гад чык 
уста но вы.

ПА ТРА ДЫ ЦЫЮ — 
З УСЯ ГО СВЕ ТУ

Я пры еха ла ў Го мель спе цы яль на дзе ля 
гэ та га ча ла ве ка. Па аду ка цыі ён на стаў нік бе-
ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры, але ўжо два га ды 
пра цуе ў му зеі. А яшчэ гэ та хло пец, які ўмее 
ткаць на крос нах і ву чыць гэ та му ах вот ных.

— Да нас пры хо дзяць роз ныя лю дзі: і дзе ці, 
і мо ладзь, і асо бы ся рэд ня га ўзрос ту, і пен сі я-
 не ры. Нех та хо ча на ву чыц ца ткаць, нех та — 
ава ло даць май стэр ствам за праў кі ткац ка га 
стан ка. На прык лад, сё ле та з Крас на да ра ды 
Са ма ры жан чы ны пры яз джа лі на ты дзень — 
яны пра нас у ін тэр нэ це да ве да лі ся.

Ма ла ды ча ла век ка жа, што, хоць ця пер тэх-
на ло гіі ра мяст ва вы ву ча юц ца ва ўні вер сі тэ тах 
(а пры жа дан ні мож на і са мо му на ву чыц ца 
ткаць пры да па мо зе спе цы яль най лі та ра ту-
ры і сай таў), ад нак зу сім па-ін ша му ткац тва 
ўспры ма ец ца, ка лі аб ім рас па вя да юць нось-
біт кі гэ та га май стэр ства. Пётр Цал ка з за да-
валь нен нем ез дзіць у экс пе ды цыі і раз маў ляе 
з ба буль ка мі, для якіх пра цэс ткац тва — не 
за бы тая тра ды цыя, а звык лая з'я ва.

— Экс пе ды цыі да юць маг чы масць зра зу-
мець пра цэс не прос та як неш та тэх на ла гіч нае, 
а ад чуць у ткац тве жы вое, ду шу. Са праўд ная 
аса ло да — ка лі ты ра зу ме еш, што з'яў ля еш-
ся транс ля та рам гэ тай ста ра жыт най дзеі для 
на ступ ных па ка лен няў! На ват ткац кі ста нок з 
«ка был ка мі» і «воч ка мі» — ні бы жы вая іс то-
та, якая пе ра но сіць май стры ху ў ін шы, бос кі 
свет. 

«Я — ШЧАС ЛІ ВЫ ЧА ЛА ВЕК»
З тым, што не муж чын ская спра ва — руч-

ні кі вы раб ляць, ён мо жа па спра чац ца. Ка жа, 
што ў Ста ра жыт ным Егіп це тка лі вы ключ на 
муж чы ны, ды і на ся рэд ня веч ных гра вю рах за 
крос на мі мож на ўба чыць ме на ві та іх вы явы.

— Ка лі ўва мне ёсць здоль нас ці і жа дан не 
ткаць — ча му б гэ та не ра біць? Хоць нех та 
мо жа ска заць, што ў мя не за ро бак не вя лі кі ці 
гэ та не рэн та бель на, за тое я — шчас лі вы ча-
ла век, бо зай ма ю ся лю бі май спра вай і без яе 
ся бе ўжо не ўсве дам ляю.

Ды і не рэн та бель насць ткац тва Пётр Цал-
ка аспрэч вае: хло пец не па спя вае спраў ляц-
ца з усі мі за ка за мі, што па сту па юць да яго. 
Най боль шым по пы там ка рыс та юц ца руч ні кі 
і тра ды цый ныя строі. Праў да, і каш ту юць та-
кія вы ра бы ня тан на. На прык лад, за тка ную 
ка шу лю да вя дзец ца ад даць як мі ні мум 100 
до ла раў. Да лей усё за ле жыць ад скла да нас ці 
ар на мен ту. Але, па сло вах май стра, са праўд-
ныя рэ чы, а не пад роб кі пад іх, не мо гуць ма ла 
каш та ваць.

— Тра ды цый ная куль ту ра заўж ды бу дзе 
су час най, і я ба чу, што яна за па тра ба ва на. 
Усё час цей мож на па ба чыць у лю дзей тор бы 

з ар на мен там ці сім во лі ку на шых прод каў у 
су час ным адзен ні. Пры чым лю дзі не прос та 
на бы ва юць та кія рэ чы та му, што тыя — пры-
го жыя. Яны спра бу юць «чы таць» гэ тыя ар на-
мен ты.

КАБ ЛАН ЦУ ЖОК НЕ ПЕ РА РВАЎ СЯ...
Па су бо тах Пётр пра во дзіць у му зеі бяс-

плат ныя май стар-кла сы для ўсіх ах вот ных. На 
за ня ткі пры хо дзяць ка ля дзе ся ці школь ні каў. 
Яны вы ву ча юць не толь кі тэх на ло гію ткац тва, 
але і тра ды цый ную сім во лі ку. Але, па сло вах 
су раз моў цы, ад на ча со ва мож на пра ца ваць з 
дву ма-ча тыр ма на ву чэн ца мі, бо гэ та — «ін-
тым ная спра ва»: пе ра да ча ў пэў ным сэн се сак-
раль ных ве даў. Ці каў лю ся, ці мо жа ста ра жыт-
нае ра мяст во склас ці кан ку рэн цыю га джэ там, 
ад якіх не ада рваць су час ных дзя цей. Хло пец 
ка жа, што за ці ка віць дзят ву рэ аль на, асаб лі ва 
ка лі рас па вя даць не толь кі аб тэх на ла гіч ным 
пра цэ се, але і аб зна чэн ні ар на мен таў.

На шу гу тар ку пе ра ры вае тэ ле фон ны зва-
нок. Пас ля раз мо вы Пётр па ве дам ляе, што 
зва ні ла жан чы на і пы та ла ся, ці мо жа яна на-
вед ваць май стар-кла сы па ткац тве. Аказ ва ец-
ца, за ня ткі са праў ды ка рыс та юц ца по пы там.

Маг чы ма, па спры яў гэ та му і фес ты валь 
«Кро сен цы», што пра хо дзіў сё ле та ў Го ме лі, 
ад ным з іні цы я та раў яко га быў Пётр. Яго мэ-
тай бы ло са браць ма ла дых май строў (не толь кі 
тка чоў, але і ін шых ра мес ні каў) з роз ных рэ гі ё-
наў і па ка заць шы ро кай пуб лі цы, на коль кі су-
час ная і ак ту аль ная на цы я наль ная куль ту ра.

ЧАЎ НОК — 
З БЕ РАЖ КА НА БЕ РА ЖОК

Ава лод ваць прак ты кай на ву чэн цы па чы на-
юць ужо з пер ша га за ня тку. Пётр сцвяр джае, 
што ткаць мож на на ву чыць лю бо га ча ла ве-
ка, прос та пер шы час ім трэ ба «кры ху па кі ра-
ваць». Я вы ра шы ла пра ве рыць на са бе, ці так 
гэ та на са мрэч.

Са джу ся за крос ны, якім больш за паў ста-
год дзя. На іх па ча ты ўзор ча ты руч нік.

— Для та го, каб ства рыць узор, бу дзем пра-
ца ваць з дву ма чаў на мі — бе лым і чыр во ным, 
— тлу ма чыць мой «на стаў нік».

Тэх на ло гія ткац тва на пер шы по гляд па да-
ец ца скла да най і за блы та най. Пад час ра бо ты 
па пе ра мен на па він ны «ад кры ва цца» два «зе-
вы» — па лат ня ны (бе лы) і ўзор ны (чыр во ны). 
Ін шы мі сло ва мі, пры на ціс ку на па на жы («пе да-
лі») на цяг ну тыя ніт кі асно вы чар гу юц ца, па ра мі 
іду чы ўніз і ўверх, пе ра пля та юц ца (та му і пет лі, 
якія іх тры ма юць, на зы ва юц ца «ка был кі», бо 
яны «ска чуць». А яшчэ ў «ка бы лак» ёсць «воч-
кі» — круж кі, якія атрым лі ва юц ца пры пе ра ся-
чэн ні верх ніх і ніж ніх пет ляў і ў якія пра хо дзяць 
ніт кі.). А з да па мо гай спе цы яль ных до шча чак-
«браль ніц» ад кры ва ец ца «зеў» — пра сто ра 
па між ніт ка мі асно вы, ку ды за хо дзіць чаў нок 
(«з бе ряж ка на бе ря жок плы ве», як ка за лі не-
глюб скія тка чы хі). У ткац тве сім ва ліч на ўсё: 
як жы вая іс то та ўспры ма юц ца са мі крос ны, 
чаў нок, які «пе ра во зіць» ніт ку па між края мі 
па лат на, — бе ра га мі зям но га (чыр во ны ко лер) і 
ня бес на га (бе лы ко лер) све ту. Та кім чы нам сам 
тка ны вы раб ра ней меў сак раль нае зна чэн не 
— гэ та быў спо саб зва ро ту да вы шэй шых сіл. 
Не здар ма са мыя пры го жыя і ба га та аздоб ле-
ныя руч ні кі ве ша лі на по ку ці — да Бо га.

Пад кі раў ніц твам Пят ра адзін за ад ным пра-
пус каю чаў ны, ціс ну на па на жы, «пры бі ваю» 
ніт кі, каб узор атрым лі ваў ся шчыль ны. Ох, зу-
сім не жа но чая сі ла па трэб на для гэ та га! За 
двац цаць хві лін я са тка ла па лос ку мі лі мет раў 
пяць шы ры нёй. «Ба чыш, во яна, глу шач ка па-
чя ла ся, да лей яна пой дзя ряс ціць, че ряз адзін 
пе ряс как ва іць і крыль ца бу дзя ўжо за кан чвац-
ца, а ў глу шач цы ўжо ве ря бей ка пач нец ца», 
— ка мен туе са тка ны мной фраг мент Пётр, у 
яко га пры ра бо це над па лат ном на ват мя ня ец-
ца маў лен не: яно ста но віц ца дыя лект ным, як у 
тых ба буль, якія рас кры ва лі пе рад ім та ям ні цы 
ткац ка га ра мяст ва пад час экс пе ды цый.

Без умоў на, да баг да но ві чаў ска га «і тчэ за-
быў шы ся ру ка» мне яшчэ да лё ка, асаб лі ва ка лі 
не да кан ца ра зу ме еш тэх на ло гію і не ма еш 
прак ты кі. Але за крос на мі з'я ві ла ся не ве ра год-
нае ад чу ван не яд нан ня з прод ка мі, ні бы знік лі 
ўсе ме жы пра сто ры і ча су. Бо ме на ві та так сот-
ні га доў та му тка лі на шы пра ба бу лі, і, маг чы ма, 
та кія са мыя ўзо ры квіт не лі пад іх ру ка мі...

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. Фо та аў та ра.
Мінск — Го мель — Мінск.

Най больш час тыя пы тан нi, 
якiя чу юць фут боль ныя 

фрыс тай ле ры, гэ та 
«Цi зай ма еш ся ты фут бо лам?» 

i «Коль кi ра зоў мо жаш на бiць 
мяч?». На дру гое пы тан не ад каз 

прос ты: шмат ра зоў. 
А вось на пер шае да во дзiц ца 

доў га i пад ра бяз на тлу ма чыць, 
што фут бол i фут боль ны 

фрыс тайл су ад но сяц ца 
гэ так жа, як, ска жам, ха кей i 
фi гур нае ка тан не. У пер шых 

дзвюх дыс цып лiн з агуль на га 
толь кi мяч, у дру гiх — кань кi. 

У ас тат нiм — аб са лют на iн шая 
сут насць i эс тэ ты ка. Ра за брац ца 
ў тым, ка лi i як уз нiк фут боль ны 

фрыс тайл i што ён сабой 
ўяў ляе, «Чыр вон цы» да па мог 

адзiн з леп шых фрыс тай ле раў 
Бе ла ру сi Улад Кас цю чэн ка.

— Улад, на твой по гляд, фут-
боль ны фрыс тайл — гэ та спорт, 
мо ла дзе вая суб куль ту ра цi, маг-
чы ма, мас тац тва?

— Мне зда ец ца, дак лад на га 
ад ка зу на гэ тае пы тан не не iс нуе. 
Фут боль ны фрыс тайл — з'я ва зу-
сiм ма ла дая i за над та эк лек тыч ная. 
Без умоў на, у iм ёсць эле мен ты спор-
ту. I ка лi раз вi ваць гэ тую тэ му, то 
пра ро дзiч фут боль на га фрыс тай ла, 
хут чэй, не фут бол, як пры ня та лi-
чыць, а «фут бэг фрыс тайл», якi ў 
нас вя до мы як «сокс». Толь кi за мест 
«фут бэ гаў» — мяк кiх мя шэч каў, на-
бi тых пяс ком цi iн шым на паў няль нi-
кам, — мы вы ка рыс тоў ва ем звы чай-
ны фут боль ны мяч. Акра мя гэ та га, 
фут боль ны фрыс тайл шмат ча го 
за па зы чыў з брэйк-да нса. Перш за 
ўсё, гэ та бi-бой скiя (B-boy цi B-girl — 
тан цор брэйк-да нса. — Аўт.) стой кi. 
Ёсць у гэ тай дыс цып лi не штось цi i 
ад мас тац тва, бо кож нае вы ступ лен-
не — гэ та не прос та на бор тру каў, 
а свое асаб лi вая са ма прэ зен та цыя, 

акт са ма вы яў лен ня. За раз на ват 
су стра ка ец ца та кое вы зна чэн не, як 
«спарт» — спорт плюс арт. Ду маю, 
яго мож на вы ка рыс тоў ваць i ў да чы-
нен нi да фут боль на га фрыс тай ла. Бо 
ў тэрмін «суб куль ту ра» ён на ўрад цi 
ўпiс ва ец ца: гэ та за над та шы ро кае i 
шмат гран нае па няц це.

— Рас ка жы, ка лi лас ка, больш 
пад ра бяз на пра са мi тру кi.

— Яны пад раз дзя ля юц ца на «ло-
ве ры», «апе ры» i «сi цiн гi». «Ло ве-
ра мi» на зы ва юц ца аб вод кi на га мi 
ва кол пад кi ну та га мя ча. Гэ та, на пэў-
на, са мыя скла да ныя тру кi. I мно гiя 
фрыс тай ле ры ад точ ва юць толь кi гэ-
ты стыль, iг на ру ю чы ас тат нiя. Ха ця, 
на маю дум ку, гэ та ня пра вiль на. У 
«апе рах» за дзей нi ча ны толь кi кор-
пус — шыя, пле чы, гру дзi, спi на. А 
«сi цiн гi» — гэ та фiн ты, якiя вы кон-
ва юц ца се дзя чы цi на ват ле жа чы 
на зям лi. На спа бор нiц твах, да рэ чы, 
суд дзi вель мi час та ацэнь ва юць вы-
ступ лен не па трох кi рун ках. Ха ця 
зноў-та кi гэ та спрэч ны мо мант. Бо, 
акра мя па зна ча ных эле мен таў, у 
вы ступ лен нi мо гуць пры сут нi чаць 
ней кiя акра ба тыч ныя тру кi, тан ца-
валь ныя ру хi, iн шыя ўлас ныя «фiш-
кi», якiя не пад го нiш нi пад ад ну з 
ка тэ го рый.

— У якой фор ме пра хо дзяць 
чэм пi я на ты па фут боль ным фрыс-
тай ле?

— Спа бор нiц твы ла дзяц ца ў фор-
ме «бат лаў». Гэ та так са ма прый шло 
з брэйк-да нса. На пля цоў цы вы сту-
па юць два фрыс тай ле ры (у ква лi-
фi ка цый ным раў ндзе — ча ты ры). У 
кож на га ёсць тры па ды хо ды па 30 се-
кунд, каб здзi вiць свай го са пер нi ка. 
Га лоў нае пра вi ла — мяч не па вi нен 
да кра нуц ца да зям лi. Ка лi ад бы ва-
ец ца «дроп» (стра та мя ча), фрыс-
тай лер пра цяг вае вы ступ лен не, але 
гэ та, без умоў на, лi чыц ца сур' ёз най 
па мыл кай. Пас ля па ядын ку суд дзi 
вы ра ша юць, хто з удзель нi каў пра-

хо дзiць да лей. На ня даў нiм 
чэм пi я на це Бе ла ру сi як раз 
упус цiў ты тул з-за «дро паў», 
за няў дру гое мес ца.

— Цi трэ ба фрыс тай ле-
ру аба вяз ко ва пад трым лi-
ваць вы дат ную фi зiч ную 
фор му?

— Не ду маю, што мус-
куль ная ма са цi хут кас ныя 
маг чы мас цi — та кая ўжо 
сур' ёз ная пе ра ва га. Мне ха-
пае звы чай ных трэ нi ро вак з 
мя чом, каб тры маць ся бе ў 
то ну се. Але важ на гра мат на 
раз мяр коў ваць свае сi лы. На 
сё лет нiм тур нi ры Super ball 
у Пра зе, якi лi чыц ца чэм пi-
я на там све ту, я пе ра трэ нi ра ваў ся 
пе рад «бат лам», i пад час па ядын ку 
ў мя не па ча ло зво дзiць но гi. Па сы-
па лi ся па мыл кi — у вы нi ку прай граў 
на ран нiм эта пе.

— Не ка то рыя лi чаць, што пер-
шы мi фрыс тай ле ра мi бы лi жанг-
лё ры...

— Iс нуе на ват гiс то рыя пра тое, 
як ма лень кi Ды е га Ма ра до на, за ха-
пiў шы ся па доб ны мi цыр ка вы мi ну-
ма ра мi, па чаў ад пра цоў ваць роз ныя 
пры ёмы i вось та кiм чы нам з ця гам 
ча су стаў ад ным з леп шых фут боль-
ных iм пра вi за та раў. Але як пэў ны 
рух фут боль ны фрыс тайл уз нiк пас-
ля та го, як адзi нац цаць га доў та му 
га лан дзец Су фi ян Ту за нi вы клаў на 
«юту бе» ро лiк са сва i мi тру ка мi. Вi-
дэа на бi ра ла мiль ё ны пра гля даў, i 
па ўсiм све це па ча лi з'яў ляц ца пас-
ля доў нi кi Ту за нi. Я так са ма адзiн з 
iх. Ка лi не каль кi га доў та му ўба чыў 
клiп гэ та га га ланд ца, не мог уя вiць, 
што ка лiсь цi зма гу паў та рыць тое ж 
са мае. Цяпер ужо тыя фiн ты зда юц-
ца вель мi прос ты мi. Але спа чат ку я 
толь кi гля дзеў па доб ныя ро лi кi, цi ка-
вiў ся, а зра бiць штось цi са ма стой на 
па спра ба ваў толь кi два з па ло вай 
га ды та му.

— Цi зна чыць гэ та, што тру кам 
ця бе нi хто не на ву чаў?

— Так. Ня гле дзя чы на тое, што 
до сыць хут кi мi тэм па мi ства ра юц ца 
шко лы фут боль на га фрыс тай ла, усе 
кру тыя фрыс тай ле ры — са ма вуч кi. 
Я ўво гу ле су мня ва ю ся, што гэ та му 
мож на на ву чыць. Мож на па ка заць, 
скi ра ваць, даць па ра ду, але «вы-
ле пiць» з ча ла ве ка са ма быт на га 
фрыс тай ле ра, ба дай, не маг чы ма. Бо 
ву чыць па ка но нах — зна чыць за га-
няць у пэў ныя рам кi. А фрыс тайл ён 
на тое i «фры», што мае на ўва зе 
ўмен не ду маць сва бод на.

— Рас ка жы пра ро лi кi, якiя зды-
ма еш. Гэ та яшчэ ад но тваё за хап-
лен не?

— Мож на i так ска заць. Шчы ра 
ка жу чы, па чаў зды маць свае тру кi, 
каб вы клас цi ў iн тэр нэ це i па ка заць, 
ча му на ву чыў ся. Але з ця гам ча су 
зра зу меў, што мне па да ба ец ца гэ тая 
спра ва. I ця пер я не прос та стаў лю 
ка ме ру i на цiс каю «REC», а пад ра-
бяз на пра дум ваю кан цэп цыю клi па: 
пад бi раю му зы ку, шу каю пры го жыя 
мес цы для зды мак, вы ка рыс тоў ваю 
цi ка выя ра кур сы. У мя не ёсць ка нал 
на «юту бе», ку ды я «за лi ваю» ро лi-
кi. Лю дзi пра гля да юць, ка мен ту юць, 

дзе ляц ца ўра жан ня мi. Гэ та 
клас на! Але ча сам зды маю не 
«прос та так», а для ўдзе лу ў 
ан лайн-тур нi рах. У та кiх клi-
пах эс тэ тыч ная план ка, вя до-
ма, знi жа ец ца, бо ўсё трэ ба 
ра бiць хут ка. Ды i асноў ная 
за да ча — пра дэ ман стра ваць 
свае на вы кi, а не пры го жыя 
пей за жы. За раз як раз удзель-
нi чаю ў па доб ным тур нi ры, якi 
пра во дзiць ад на пi цер ская ка-
ман да. I ўжо на ват прай шоў у 
чвэрць фi нал (усмi ха ец ца).

— Цi ёсць ней кiя хiт ры кi, 
якi мi ка рыс та юц ца фрыс тай-
ле ры, каб ляг чэй спраў ляц ца 
з тру ка мi?

— Не ка то рыя вы ка рыс тоў ва юць 
спе цы яль ныя мя чы фiр мы «Monta» 
з джын са вым па крыц цём. Яны трош-
кi меншыя, чым звы чай ныя мя чы, i з 
iмi, на прык лад, пра сцей ра бiць «ло ве-
ры». Так са ма важ ную ро лю ады гры вае 
абу так. Для тру каў з утры ман нем мя ча 
на па дэ шве лепш вы бi раць кра соў кi 
з iдэа льна пра мой плат фор май.

— Час та да во дзiц ца змя няць 
абу так?

— Так. Ра ней я куп ляў кра соў кi 
вя до мых ма рак. А по тым зра зу меў, 
што для фрыс тай ла па ўсiх па ра мет-
рах iдэа льна па ды хо дзяць звы чай-
ныя ке ды з рын ку (смя ец ца). Праў да, 
ха пае iх толь кi на два тыд нi ў леп-
шым вы пад ку. Бо ўлет ку час та да во-
дзiц ца трэ нi ра вац ца на ас фаль це, i 
па дэ шва хут ка змуль ва ец ца.

— На пэў на, усе твае ма ры звя-
за ны з фрыс тай лам?

— Амаль што. Спа дзя ю ся, што 
ад ной чы я зма гу за раб ляць гро шы 
фут боль ным фрыс тай лам. Але, каб 
ка ля сiць па све це з май стар-кла са мi 
цi ад крыць улас ную шко лу, спа чат ку 
трэ ба стаць асам у сва ёй спра ве. Так 
што на пе ра дзе ў мя не яшчэ шмат 
чэм пi я на таў i фес ты ва ляў.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

КРОС НЫ ЯК... «МА ШЫ НА ЧА СУ»
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       ГЭ ТА НЕ ПРОС ТА ТРУ КI»

 Пётр Цал ка  Пётр Цал ка 
ўпэў не на ад чу вае ўпэў не на ад чу вае 
ся бе за крос на мі.ся бе за крос на мі.

Фо
 та

 М
а р

ы н
ы 

БЕ
 ГУ

Н К
О В

АЙ
.

Фо
 та

 М
а р

ы н
ы 

БЕ
 ГУ

Н К
О В

АЙ
.


