
Разьба па дрэву 
 

Здаўна беларусы ўпрыгожвалi сваѐ жытло разьбой па дрэву, рабiлi 

лiштвы, ганачкi. Бедны народ не мог купляць сабе дарагiя рэчы i таму ўсѐ 

неабходнае вырабляў сабе з дрэва, з лазы, з бяросты. Беларускiх разьбяроў па 

дрэву запрашаў рускi цар у XVII стагоддзi працаваць у Маскве i Падмаскоўi, 

упрыгожваць разьбой iканастасы сабораў i iнтэр’еры палацаў. Аб высокiм 

прафесiйным узроўнi сведчаць помнiкi XVII – XVIII стагоддзяў. 

Работы мастакоў па дрэву вельмi разанстайныя. Гэта i дэкаратыўнае 

панно, выкананыя ў рознай тэхнiцы разьбы, аб’ѐмна-рэльефнай i навылѐтнай. 

Скульптурныя работы ахоплiваюць усе тэмы i жанры мастацтва: бытавы i 

гiстарычны жанр, партрэт, свет казачных вобразаў i акружаючую 

паўсядзѐннасць. 

 

Вырабы з глiны 
 

Вытворчасць глiнянага посуду была распаўсюджана ў Беларусi 

паўсюдна. Бытавыя вырабы народных ганчароў складаюць своеасаблiвую 

Галiну творчасцi, у якой на дзiва ярка выяўляюцца мастацкi густ i 

прафiсiяналiзм майстра. У залежнасцi ад прызначэння складвалiся тыпы 

гаспадарчых рэчаў i спосабы iх дэкору. 

Для захавання прадуктаў выкарыстоўвалi сасуды, пакрытыя палiвай. 

Знаходзiлi прымяненне ў гаспадарцы вырабы, аздобленыя лепкай i роспiсам, 

- фiгурныя сасуды ў выглядзе звяроў, глякi, збаны, мiскi. 

Народную керамiку дзеляць на шэсць асноўных груп: 

1. кухонны посуд (для прыгатавання ежы); 

2. посуд для захавання i транспарцiроўкi прадуктаў; 

3. сталовы посуд; 

4. дэкаратыўная керамiка; 

5. цацкi; 

6. вырабы рознага гаспадарчага прызначэння. 

У розных рэгiѐнах Беларусi керамiка была своеасаблiвай. 

Iвянец – адзiн з буйнешых ганчарных цэнтраў 19-20 стагоддзяў. Ужо 

ў 16 – 18 ст. ст. ганчарства ў мястэчку мела высокаразвiты ўзровень. Ткт 

выраблялi просты (тэракотавы i чорнаглянцаваны) i глазураваны посуд, ва 



ўжытку быў ганчарны круг. Многiя ўзоры посуду аздаблялiся нескладаным 

дэкорам: прачэрчанымi i хвалiстымi паяскамi, наляпнымi валiкамi, 

штампаванымi ўзорамi. 

Ракаў, па ўзроўню вытворчасцi i па характары прадукцыi, мала чым 

адрознiваецца ад Iвянца. Адрознiць можна хiба па больш цѐмнаму колеру 

чарапка, якi давалi глiны з-пад Барздынi, Кучкунай, асноўных месц здабычы 

сыравiны ракаўскiмi ганчарамi. Знас 

Чная частка посуду выраблялася м тэхнiцы чорнага гляянцавання да 

канца 19 стагоддзя. Аздабляўся ѐн узорамiўвыглядзе кассой сеткi i 

вертыкальных палос. Шырокую славу Ракаву прынѐс глазураваны посуд 

(канец 19 – пачатак 20 стагоддзя). Аздобы мяўлялi сабой нескладаныя паяскi, 

завiткi, геаметрычныя i раслiнныя элементы. Пазней на вырабах з’яўляюцца 

сакавiтыя раслiнныя роспiсы з кветак, лiсточкаў, парасткаў. 

Шырока развiта ганчарства ўжо былоў 15 стагоддзi на тэрыторыi 

Мiрскага замка. Знешнi выгляд вырабаў паляпшаўся, удасканальвалiся 

тэхналогii ад таўстасценных, грубаватых, з дамешкамi жарствы ў 

фармовачнай массе да выпрацаваных па форме, з тонкiм чарапком, нярэдка i 

СА сцiплым арнаментам у выглядзе 2-3 паяскоў цi палянога валiка. 

Адзначаеца яркая самабытнасць ганчарных вырабаў з Гароднi. З 

даўнiх часоў тут вырабляюць белаглiняны посуд. 

Гiсторыя ганчарнага рамяства ў Пружанах налiчвае каля пяцi 

стагоддзяў. Вырабы адрознiваюцца надзвачайнай дасканаласцю i 

вытанчанасцю форм. Прыгажоць падкрэслена выдатным дэкорам: 

геаметрычны арнамент, касая сетка, вертыкальныя рыскi. Хаатычныя спiралi 

буйнога малюнка. 

У Ружанах выраблялася чорнаглянцаваная керамiка. Асаблiва 

цiкавую старонку ружанскага промыслу складае мастацтва глiнянай цацкi. 

Вырабляецца таксама ганчарны посуд у Перазаве, Пагост-Загорску, 

Копысi, Дуброўне i Лядах. 



Ганчарства 
 

Якасць ганчарных вырабаў у многiм залежыць ад асаблiвасцей 

сыравiны, спосабаў яе апрацоўкi, характару вытворчасцi. У многiх выпадках 

гэта дыктуе i форму, i знешнi выгляд глiнянай рэчы, i нават прымяненне таго 

цi iншага дэкору, яго характар i размяшчэнне. 

Аблiчча будучай рэчы ў пэўнай ступенi залежыць ад якасцi глiны. 

Найбольш прыгоднай для фармоўкi з’яўляецца вязкая высокапластычная 

глiна, якую ганчары называлi «тлустай». На жаль, вырабы з яе менш 

вогнестойкiя. I наадварот, посуд з малапластычнай («худой») глiны 

вытрымлiвае высокiя тэмпературы, але яна дрэнна фармуецца, рассыпаецца. 

Здаўна iснуе вопыт вызначэння прыоднасцi глiны. Адзiн са спосабаў быў 

такi: тонкую глiняную качалку трымалi ў руцэ. Калi яна плаўна згiналася – 

глiна тлустая, калi ламалася – посная. Бралi таксама кавалак глiны «на зуб»: 

тлустая на зубах не трашчыць. 

Каб дабiцца «залатой сярэдзiны» ў спалучэннi гэтых дзвюх якасцей, 

ганчары ўжывалi тлустыую глiну, але дадавалi ў яе непластычныя дабаўкi, 

часцей за ўсѐ жарству – перапалены i дробна расто ўчаны цi змолаты i 

прасеяны камень. 

Ляпiлi посуд не калькiмi спосабамi. Маленькiя пасудзiнкi проста 

выцiскалi з камяка глiны, збольшага надавалi патрэбную форму, затым 

даводзiлi яе драўляным нажом, прыгладжвалi мокрай анучай. Дзеля 

зручнасцi ў рабоце карысталiся драўлянай падстаўкай цi прасцейшым 

ручным кругам у выглядзе дыска, што насаджваўся на ўбiты ў лаву 

стрыжань. Левай рукой паварочвалi дыск з умацаванай на iм загатоўкай, 

правай надавалi ѐй належную форму. 

Посуд большых памераў выцiснуць з аднаго камяка глiны немагчыма, 

i яго склейвалi з глiняных камоў, якiя накладвалi адно на адно да патрэбнай 

вышынi. 

Вырабляюць посуд таксам аз дапамогай быстраходнага ганчарнага 

круга з рухомай воссю. Вытворчасць глiняных вырабаў на такiм Крузе 

майстры называлi тачэннем. Ганчарны круг моцна раскручвалi нагамi, а 

рукамi ў гэты час фармавалi ўмацаваны на верхнiм дыску камяк глiны – 

тачылi. 

Влепленыя цi вытачаныя на Крузе вырабы сушылi некалькi дзѐн, 

затым абпальвалi ў ганчарных горнах, радзей – у звычайных хатнiх печах. 

Пасля абпалу чарапок набываў патрэбную моц i ўжо на раствараўся ў вадзе. 

Такiя глiняныя абпаленыя вырабыназываюцца тэракотай. 



Ткацтва 
 

Асноўнай сыравiнай для вырабу тканiны ў беларусаў з’яўлялiся 

валакнiстыя Раслiны i воўна. 

Яшчэ ў II ст. да н. э. на тэрыторыi Беларусi быў вядомы лѐн. Аб 

шырокiм выкарыстаннi Iльну сведчыць археалагiчныя знаходкi XI – XII  

ст.ст. 

Вырошчвалi лѐн у кожнай сялянскай гаспадарцы. У тых выпадках, 

калi ўмовы не дазвалялi сеяць лѐн на сваiм участку, сяляне арандавалi зямлю 

за адпрацоўку. 

У сялянскiм быце выкарыстоўвалi феналагiчныя веды, якiя былi 

назапашаны на працягу шматлiкiх вякоў нашымi продкамi. Асаблiва многа 

прыкмет звязана з пасевамi Iльну. Лiчылi, што сеяць лѐн лепш у пятнiцу цi 

субботу. У панядзелак не сеялi – цяжкi дзень, аўторак – будзе благi ўсход, 

серада – злы дзень – валакно будзе жорсткiм, чацвер – будуць пападаць 

чарвякi. Каб лѐн рос чыстым, на Вялiкдзень не мялi падлогу. Траву. Якую 

вырвалi ў час праполкi Iльну, захоўвалi да купалля, а потым палiлi на 

купальскiм вогнiшчы i прыгаворвалi: «Чарэўка ў мора, а мой лѐн ўгору». 

Рвалi (або бралi) лѐн у другой палове жнiўня. Убiралi яго ў момант, 

калi галоўкi станавiлiся светла-карычневымi, а сцябло набывала зялѐна-

жоўты колер. 

Вырваны лѐн звязвалi ў невялiчкiя снапы i ставiлi ў кучкi, каб прасох. 

Далейшая апрацоўка Iльну прадугледжвала працэс аддзялення галовак ад 

сцяблоў: абiванне цi абрыванне. Для гэтага выкарыстоўвалi пранiк (пральнiк, 

праднiк, прач) – бярозавы прамавугольны ў сячэннi брусок даўжынѐй 25-30 

см, цi драчок – знешне нагадвае матыку з зубамi лѐзамi. 

Iльняныя галоўкi некаторы час даспявалi на сонцы, а затым iх «бiлi» 

пранiкамi. 

Настыпны працэс апрацоўкi звязаны з атрыманнем валакна. Льняную 

саломку вымочвалi ў вадзе тры – шэсць тыдняў у залежнасцi ад надвор’я. 

Калi драўнiна адставала ад валакна, значыць, лѐн вылежаў i яго можна 

падбiраць. Падабраны лѐн ставiлi ў вялiкiя кулi (пукi, вязанкi), потым 

высушвалi i пачыналi мяць (церцi) пры дапамозе мялка (мялiца, цернiца, 

тэрнiца). 

Валакно трапалi, г. зн. Ачышчалi ад кастрыцы, траплом (трапнушка, 

трапачка, трапенька). Гэта тонкая дошчачка прыкладны 4-45 см даўжынѐй i 

6-8 см шырынѐй. 

Ткацтва 
 

Ткацтва – найбольш развiтая галiна мастацтва. 

Мастацкiя асаблiвасцi беларускiх пасцiлак i дываноў складвалiся на 

працягу першай палавiны 20 стагоддзя. У залежнасцi ад прызначэння вырабу 

ствараўся яго узор, выбiралi колер i матэрыял. Пасцiлкамi пакрывалi ў 



непагадзь каня, вазы з таварам для кiрмашу, пасцелi i куфэркi ў хаце, у iх 

насiлii сена. Дыван вывешвалi над ложкам. 

У 18 стагоддзi ў невялiчкiм горадзе Слуцку была фабрыка, на якой 

працавалi прыгонныя бедныя сялянкi, якiя ткалi цудоўнай красы паясы з 

шаўковых, залатых i сарэбраных нiтак. Дзеля таго, каб выткаць адзiн 

прыгожы пояс, ткачыха працавала адзiн або два гады. Пояс быў вельмi 

прыгожы, нi з аднаго боку на iм не было нiводнага вузельчыка. Ён быў 

розных адценням колеру на абожва бакi, а таксама адрознiваўся па каляровай 

гаме правы i левы бок палотнiшча: першая палова была выткана ў халоднай 

гаме, другая – у цѐплай гаме колераў. Гаспадаром фабрыкi быў вельмi багаты 

чалавек – Ян Мажарскi. Паясы каштавалi вельмi дорага, i толькi знатныя, 

вяльможныя людзi маглi дазволiць сабе мець такое упрыгожванне. 

Для неглюбскага ручнiка характэрны геаметрычны арнамент, 

двухколеравая гама – чорная i чырвоная; для мотыльскага ручнiка характэрна 

сатканая ў клетку сярэдзiна, квяцiстыя канцы, шырокае выкарыстанне 

розных колераў i iх адценняў. 

Для Гомельшчыны характэ 

Рныя буйныя геаметрычныя формы, абрамленыя больш дробнымi 

ўзорамi: шматпялѐсткавыя разеткi, васмiграннiкi, зоркi i паўстаўленыя на рог 

квадраты. 

Пасцiлкi Вiцебшчыны адзначаюцца стрыманасцю колеру. Для iх 

характэрныя чорны фон з малiнавым, белым або чырвоным узорам. 

Для тканiн Гродзеншчыны характэрная традыцыйная кампазiцыя з 

папярочных палос, якая будуецца на чаргаваннi гладкiх i ўзорыстых палос 

аднолькавай шырынi. 

У беларускiх народных тканiнах пераважаюць геаметрычныя 

арнаментальныя формы. Яны традыцыйныя. 



Саломапляценне 
 

Мастацтва саломапляцення мае глыбокiя нацыянальныя традыцыi. У 

сялянскай гаспадарцы для захоўвання прадуктаў i адзежы ўжывалiся скрынкi 

розных форм i памераў, сплеценыя з пучкоў саломы i лазы. На народных 

святах i абрадах выкарыстоўвалi вырабы саламяных фiгур (вяселле, Купале i 

iнш.). а некаторыя вырабы з саломы ствараюць сабою творы ювелiрнага 

мастацтва (саламяныя царскiя вароты). 

Прыѐмы пляцення з саломы склалiся яшчэ ў XVII – XIX стагоддзях. 

Збiраюць аржаную салому ўручную, з дапамогаю сярпа. Потым яе 

ачышчаюць, прасушваюць. Сцяблiнкi павiнны быць раўнюткiмi i доўгiмi, iх 

нельга гнуць. Але i гэта яшчэ не ўсѐ. 

Для таго, каб салома была мяккай, падатлiвай, яе трэба яшчэ шмат 

вымочваць, пракiпяцiць у вадзе 10 – 15 хвiлiн, толькi тады яна стане вось 

такой. З яе лѐгка сплесцi закладку ў кнiгу, цацку. Калi выраб высыхае, то ѐн 

будзе трывалым, будзе захоўваць сваю форму. Здаўна ўсе мужыкi на 

Беларусi насiлii саламяныя капелюшы, брылi. 

 


