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Ці да во дзі ла ся вам ка лі-не будзь ба чыць за ра бо тай са праўд на га 

ка ва ля? Пэў на, не кож ны мо жа па хва ліц ца, што быў свед кам та-

го, як з ка вал ка жа ле за на ра джа юц ца рэ чы. А вось мне па шан ца ва ла, 

так са ма як і тым, хто ў мі ну лыя вы хад ныя за ві таў у вёс ку Азяр цо, дзе 

са праўд ныя адмыслоўцы ка валь скай спра вы дэ ман стра ва лі сваё май-

стэр ства. Час і мес ца абра ны не вы пад ко ва. Па цар коў ным ка лен да ры 

на шы прод кі ў ся рэ дзі не ліс та па да ша на ва лі свя тых Кузь му і Дзям' я на, 

якія з даў ніх ча соў лі чы лі ся за ступ ні ка мі ка ва лёў. А каб гос ці свя та 

са праў ды ад чу лі су вязь ча су, мес цам пра вя дзен ня фес ты ва лю стаў 

му зей на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту пад ад кры тым не бам.

Здаў на ка ва лёў лі чы лі ча раў ні ка мі. А як жа інакш: пра цу юць ноч чу, 

кі ру юць по лы мем і за ка рот кі час з цвёр дай ма тэ рыі мо гуць зра біць рэч 

цу доў най пры га жос ці. Як жа тут без цу ду? На ват сён ня, у ХХІ ста год-

дзі, ка валь ская спра ва ці ка віць на род. Свед чан нем ча му лю дзі, якія, 

ня гле дзя чы на не па гадзь, прый шлі на фес ты валь.

Тут шмат ча го ці ка ва га мож на бы ло па ба чыць і да ве дац ца. Як 

пра цуе го ран, што трэ ба ра біць, каб хут чэй пла ві ла ся жа ле за, ці як 

па ко ле ры по лы мя вы зна чыць тэм пе ра ту ру. Май стар-клас для гас цей 

ла дзі лі пра фе сій ныя ка ва лі Ва дзім БУГ ЛАК (на фота знізу) з Івян ца і 

Кас тусь ПЯТ РОЎ СКІ (на фота зверху) з Ра ка ва. Пад мо ла та мі май строў 

жа ле за, ні бы та плас ты лін, на бы ва ла не аб ход ную фор му. І ў хут кім ча-

се ка ва лі прэ зен та ва лі свае вы ра бы. Ва дзім Буг лак зра біў абя рэг, а 

Кас тусь Пят роў скі вы ка ваў пад ко ву — сім вал свя та.
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