
Т.В. Жвацель, настаўнік беларускай мовы і літаратуры вышэйшай катэгорыі 

СШ № 16 г. Ліды 

 

У 2009 годзе ў сярэдняй школе №16 г. Ліды адкрыў свае дзверы этнаграфічны 

музей “Беларуская хатка”   

Аб’ектам вывучэння для вучняў сталі  традыцыі, звычаі, святы і абрады 

Лідчыны. Яны вызначаюцца асаблівасцямі мовы, дыялектаў, характарам 

працоўнай дзейнасці.  

 Традыцыі і звычаі – адзін з найважнейшых каналаў ажыццяўлення 

пераемнасці пакаленняў. Таму пры падрыхтоўцы каляндарных або сямейных 

абрадаў вучні імкнуцца даведацца пра іх асаблівасці ў рэгіёне. У час абрадавых 

святаў памяшканне музея ператвараецца ў сцэнічную пляцоўку. Дзеці маюць 

магчымасць свабодна дзейнічаць “у хаце”, размаўляць так, як размаўлялі 

тагачасныя беларусы. І ўсё гэта абуджае “генную” памяць, развівае фантазію. 

Важным у працы музея з’яўляецца тое, што вучні могуць не толькі слухаць 

экскурсавода, але і непасрэдна прымаць удзел у гутарцы ці гульні, зрабіць сэлфі з 

музейным экспанатам, асцярожна патрымаць яго ў руках. Экскурсаводы музея і 

настаўнікі маюць магчымасць у правядзенні музейных урокаў. Разам са сваімі 

дзецьмі  маюць магчымасць наведвацца ў музей і іх бацькі. 

 Далучэнне маладых людзей да мінуўшчыны роднага краю, нашай малой 

радзімы спрыяе выхаванню ў іх самасвядомасці гонару за простага працоўнага 

чалавека, які сваімі рукамі ствараў прылады працы і прадметы ўжытку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тэатралізаваная экскурсія 

Гісторыя адной цагліны 

Дзеючыя асобы – вучні-экскурсаводы этнаграфічнага музея “Беларуская хатка”: 

Вера – вучаніца IX класа, 15 год 

Яна – вучаніца  VIII класа, 14 год 

Ягор – вучань IX класа, 15 год 

Алесь – экскурсавод з краязнаўчага цэнтра 

(Дзея адбываецца ў музеі “Беларуская хатка”) 

Вера.  Яначка, паглядзі, калі ласка, хто там да нас ідзе. (глядзяць у акно). 

Яна.  Ды гэта ж Ягорка вяртаецца з вандроўкі. 

Вера.  А які мех вялікі ён сёння нясе! 

(Уваходзіць Ягор) 

Ягор. Добры дзень, дзяўчаткі. Ці не мяне вы выглядаеце? 

Яна.  А як жа, цябе. І дзе гэта ты быў? Можа, што цікавае сёння нам раскажаш? 

Ягор.  Гэта можна. ( Дастае з мяшка цэглу). Вось, паглядзіце. Ці  ведаеце, 

што гэта? 

  

Вера. Вось знайшоў чым здзівіць. Ды гэта ж камень. 

Яна.  Не, Верачка, гэта не камень, а цэгла. Я ў бабулі такую бачыла. 

Ягор. Твая праўда, Яначка, гэта цэгла. Іменна такія цэглы і выкарыстоўваюць 

у будаўніцтве печаў. 

Сёння нельга ўявіць сабе сялянскую хату без печы, якую без перабольшання 

называюць  душой сялянскага жытла. Рускую печ лічаць  самым незвычайным 

прадметам, які да гэтага часу застаўся  яркім сімвалам сялянскага духу і з’яўляецца  

нязменным памагатым у паўсядзённым  жыцці,  вытокам цеплыні ў хаце. 

Вера.(Сядаючы за стол) Ой, як цікава. Дзе ж ты, Ягорка, узяў гэтую цэглу? Я 

спадзяюся, што  бабуліну печ ты не разабраў?.. 



Ягор.  Не, Верачка, не хвалюйся: бабуліна печ як стаяла, так і стаіць, як грэла нас 

сваім цяплом, так і будзе грэць. А бабуля будзе частаваць нас рознымі стравамі, 

прыгатаванымі ў печы. Раней гэта была звычайная цэгла, і выраблялі такія цэглы на 

цагельных заводах, якіх нямала было на нашай беларускай зямлі, а цяпер гэта не 

проста кавалак абпаленай гліны, будаўнічы матэрыял, а гэта нямы сведка 

найбагацейшай гісторыі, у тым ліку і Лідчыны. 

Яна. (Разглядаючы цэглу, загадкава) Та-а-к, та-а-к, і ў магазіне ты яе не купляў, 

бо цэгла ўжо ўжываная,  на ёй сляды ад полымя. 

Ягор.  Твая праўда, Яначка, на гэтай цэгле час пакінуў шмат сваіх слядоў. Тут і 

след ад полымя, якое абпаліла цэглу, калі яна была яшчэ часткай печы, і самы галоўны 

след, які можна ўбачаць на гэтай цэгле, – гэта літара “Б”.  

 

Вера. Ой, як цікава!  

Ягор. Ага, цікава. Дзяўчаткі, сядайце бліжэй і слухайце. Гэтую цэглу падараваў 

мне вядомы ў Лідзе калекцыянер цэглаў Аляксей Чысцякоў. Звыш 500 старадаўніх 

цэглаў самай рознай вагі і памераў сёння складаюць яго калекцыю. Збіраліся 

ўнікальныя знаходкі не адзін год: гісторыя захаплення калекцыянера бярэ пачатак з 

2010 года, а цяпер дакрануцца да гісторыі могуць жыхары і госці горада. 

Яна.  Ягорка, а дзе ты пазнаёміўся з калекцыянерам Аляксеем Чысцяковым? 

Ягор. У нашым горадзе ёсць раённы цэнтр турызму і краязнаўства, вось там і 

знаходзіцца калекцыя Аляксея Чысцякова. А сёння я быў там на экскурсіі. Пад час 

гутаркі я сказаў, што ў нашай школе ёсць этнаграфічны музей “Беларуская хатка”. 

Гэта вельмі зацікавіла калекцыянера, і ён паабяцаў мне, што абавязкова наведаецца 

да нас, а на развітанне падарыў нашаму музею вось гэтую цэглу. 

Вера. (Гледзячы на цэглу)  Ягорка, а што азначае вось гэтая літара “Б”?  

Ягор. Я такое ж пытанне задаў экскурсаводу, калі быў на выставе. Вось што ён 

мне расказаў: 



- Каля Ліды былі свае невялікія цагельныя заводы. Такія  вёскі, як Перапечыца, 

Прыдыбайлы, Косаўшчына, Харужаўцы, Масявічы  і Шайбакі славіліся сваімі 

вырабамі з гліны і ў тым ліку цэглай. А гэтая цэгла з вёскі Бердаўка: тут ёсць знак 

гэтага цагельнага завода – літара “Б”. (Ягор падымаецца і падыходзіць да акна)  

Яна.  Ягорка, ты кагосьці чакаеш? 

Ягор. Так, чакаю. Экскурсавод, з якім я пазнаёміўся на выстае (дарэчы, яго 

завуць Алесь), абяцаў сёння прыйсці да нас у музей.  Я ўпэўнены: ён шмат раскажа 

нам і пра калекцыю цэглаў Аляксея Чысцякова, і пра пра гісторыю цэглы. 

(Чуваць стук у дзверы.) 

Дзеці (разам).Заходьце, калі ласка. 

(У хату ўваходзіць экскурсавод Алесь). 

Алесь. Добры дзень, у вашу хатку. 

Вера. Добры дзень, заходзьце, калі ласка. Мы рады гасцям (запрашае прайсці да 

стала, за якім дзеці вялі гутарку). 

Ягор. Вось, дзяўчаткі, пазнаёмцеся, гэта экскурсавод, з якім я пазнаёміўся на 

выставе, завуць яго Алесь. 

Яна. Мы вельмі рады з вамі пазнаёміцца. Мяне завуць Яна, а маю сяброўку Вера,  

з Ягорам вы ўжо знаёмы. Сядайце вось тут, каля мяне. Якая цікавая гутарка ў нас 

сёння будзе!  

Ягор. Ведаеш, Алесь, маіх сябровак вельмі зацікавіў вось гэты экспанат 

(паказвае цэглу). Я спрабаваў ім штосьці расказаць пра яго, але ў цябе экскурс ў 

гісторыю цэглы атрымаецца лепш. 

Алесь. Я гатоў адказаць на ўсе вашы пытанні. 

Вера. Давайце, давайце хутчэй гутарку пачынаць. 

Алесь. Ну, калі так, то, напэўна, трэба расказаць пра тое, як пачаў Аляксей 

Чысцякоў збіраць сваю калекцыю. Вось, слухайце. 

Напачатку свайго аповеду трэба абавязкова прыгадаць некаторыя моманты з 

гісторыі славутасці нашага горада – Лідскага замака – своеасаблівага   

ваеннаабарончага збудавання XIV стагоддзя. Ён узнік у тыя трывожныя для Беларусі 

гады, калі націск крыжакаў на беларускія і літоўскія землі дасягнуў найбольшай сілы. 

Процістаяць такому націску маглі толькі тыя крэпасці, якія адпавядалі тактыцы 



ваенных атрадаў, узброеных першакласнай асаднай тэхнікай. Ці ўзяць тую ж цэглу… 

Каля паўтара мільёна штук лягло ў іх сцены, і праз шэсць з паловай стагоддзяў цэгла 

як звон – хоць у печ, хоць у падмурак! 

Першы экспанат будучага захаплення быў выпадкова знойдзены ў 2010 годзе 

іменна ля сцяны галоўнай славутасці нашага горада. Тады горад рыхтаваўся да 

рэспубліканскіх “Дажынак”: рамантаваліся вуліцы, фасады жылых дамоў, 

ажыццяўлялася рэканструкцыя будынкаў і гістарычных помнікаў, у тым ліку і нашага 

замка. Знойдзеная першая цэгла, якая была з літарай “К”, заклала аснову будучай 

калекцыі. З гэтага моманту ўсё і пачалося. Сёння ў калекцыі Аляксея Чысцякова 

цэглы не толькі з Лідскага раёна, але і з Іўеўскага і Шчучынскага. Многія  прывезены 

з буйных гарадоў Беларусі: Брэста, Мінска, Гродна. Ёсць экспанаты нават з Англіі (на 

цэгле кляймо “RAMSAY”), Украіны, Расіі, Польшчы. 

Яна. (Здзіўляецца) Кляймо?  На цэгле? Вось цікава!   

Алесь. Так, кляймо – гэта носьбіт  інфармацыі аб прадмеце. У ХVІІ стагоддзі 

кляймо было няхітрым, у выглядзе літары ці знака. У ХVІІІ-ХІХ стагоддзях з’явілася 

трохлітарнае кляймо. Калі, напрыклад, бердаўская цэгла мела літару “Б”, то з другой 

паловы ХХ стагоддзя кляймо на цэгле з вёскі Шайбакі было “шейб”. Так літара “М” 

на цэгле касцёла, што знаходзіцца ў Белагрудзе Лідскага раёна расказала пра тое, што 

святыню пабудавалі з морынскай цэглы (Іўеўскі раён), а не з шайбакоўскай, як 

лічылася раней. 

Ягор. Цэгла мае цікавую гісторыю. 

Вера. Ой, Ягорка, я шмат чытала пра гэта, і дазвольце мне, калі ласка, расказаць, 

як выраблялі цэглу раней. 

Ягор. Нам будзе вельмі цікава пачуць гісторыю цэглы. 

Вера. Калісьці, яшчэ ў старажытнасці, цэглу выраблялі ўручную і праца была 

цяжкай. Спачатку гліну здабывалі, потым яе расціралі ў парашок і прасявалі, каб 

выдаліць з гліны каменне, змешвалі з вадой да патрэбнай кансістэнцыі. Гліну мясілі 

рукамі і нагамі, і гэта было вельмі цяжка. Пасля фармоўшчык браў патрэбны кавалак 

гліны і клаў у форму, а лішкі гліны выдаляў спецыяльнай палкай ці, як яшчэ яе 

называлі, “ударам”. Сушылі атрыманую цэглу на зямлі каля хат ці на спецыяльных 



прыстасаваннях. Праца была вельмі цяжкай: былі цэглы вагой да сямі або дзевяці 

кілаграмаў. А за адзін дзень фармоўшчык мог вырабіць да ста цэглаў. 

Алесь. Так, Верачка, асобная частка калекцыі Аляксея Чысцякова, можна 

сказаць, яе аснова – самыя старажытныя рарытэты. Усе яны зроблены ўручную, а 

ўнікальнасць іх у тым, што на іх роўнай паверхні пакінулі свае сляды і людзі (ёсць 

адбіткі дзіцячай ручкі і ножкі), і жывёлы (сустракаюцца сляды лап хатніх жывёл).  

Ягор. На выставе я бачыў кавалак цэглы, у якім знаходзіцца гузік з адзежы 

фармоўшчыка, а датуецца гэтая знаходка ХV стагоддзем. 

Алесь. Гістарычнае мінулае цэглы вельмі цікавае. Так, у 1713 годзе Пётр І выдаў 

спецыяльны ўказ аб будаўніцтве цагельняў  каля Санкт- Пецярбурга. Для працы на іх 

збіралі майстроўз усёй Расіі. Існуе цікавы факт: кожны майстар, які ехаў у Санкт-

Пецярбург, павінен быў у якасці платы за презд аддаць цэглу, прывезеную з сабой. 

Яна. А навошта на цэгле ставілі кляймо?  

Алеь. Бывала і такое, што цэглы падраблялі ці нават прывозілі кантрабандай. 

Таму з часам кожны цагельны завод меў уласнае кляймо. І сёння, дзякуючы нават 

адной літары, якая знаходзіцца на цэгле, мажна вызначыць, дзе, калі і кім была 

выраблена цэгла.  

Вера. (Бярэ цэглу ў рукі, уважліва разглядае) Ну вось, паважаная цэгла, цяпер ты 

становішся паўнапраўным экспанатам у нашым музеі. (Падыходзіць да печы, кладзе 

цэглу на печ, паварочваецца да прысутных) А нам настаў час развітвацца. Вялікі 

дзякуй за цікавы экскурс у гісторыю цэглы. Да новых сустрэч, дарагія сябры. 

Дзеці (устаюць, развітваюцца з прысутнымі).  
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