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Нашых продкаў рукі залатыя 

Спадчына – гэта наша мінулае, наша памяць. 

Цяжкаўявіцьсябечалавекам без гісторыі, без кроўныхсувязей з роднайзямлёй. 

Кожнамупакаленнюзастаецца ў спадчынутое, штостварыліталент і 

працавітасць продкаў, тое, штокожнаепакаленнепавіннашанаваць і 

памнажаць. 

Беларуская зямля славіцца вырабамі народных умельцаў. Ткацтва, 

лозапляценне, вышыўка, бондарства, разьба па дрэву, ганчарства  былі 

часткай побыту беларусаў. Адзенне, прыладыпрацы і хатняеначынне 

ствараліся народнымімайстраміі быліцесназвязаны з жыццём народа, 

ягозвычаямі. У народных рамёствах увасобілася неабдымная, вечна жывая 

душа народа, яго багаты, назапашаны стагоддзямі практычны вопыт і 

эстэтычны густ. 

У нашым краі нямала таленавітых людзей, якія займаюцца народнымі 

мастацкімі промысламі. І каб іх веды і ўменні не згубіліся ў часе, майстрам 

патрэбны вучні-прадаўжальнікі іх рамёстваў.Навучэнцы нашай школы 

пабывалі ў гасцях у майстрыхі-вышывальшчыцы, якая не толькі захоўвае і 

беражэ вышываныя рэчы, але і зараз займаецца сваёй любімай справай. 

Унутранае ўбранне жылля сведчыла аб працавітасці і майстэрстве 

гаспадыні. Вучні з захапленнем разглядвалі вышытыя ручнікі, покрывы, 

фіранкі, прыгожыя абрусы, сурвэткіразглядвалі вышытыя ручнікі, 

покрывы, фіранкі, прыгожыя абрусы, сурвэткі – такі далёка не поўны 

пералік вырабаў у яе хаце. 

“Вышыўка –гэта задавальненне, песня душы. На вачах адбываецца 

нараджэнне прыгажосці. Аднойчы ты проста бярэш у рукі іголку і 

даволі хутка пераконваешся, што ніякая сіла не прымусіць цябе 

пакласці яе на месца, пакуль ручнік ці сурвэтка не будуць вышыты,” – 

дзялілася сваімі ўспамінамі жанчына.  
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Вынікам сустэчы з майстрыхай стала напісанне даследчай работы 

“Прыгажосць, створаная рукамі чалавека”, якая прысвечана пазнанню сваёй 

малой радзімы, праз збор матэрыялу пра народных умельцаў.Народныя 

рамёствы могуць жыць і развівацца толькі ў тым выпадку, калі 

старэйшае пакаленне перадае моладзі свой вопыт. 

Метадычная  распрацоўка “Нашых продкаў рукі залатыя” знаёміць 

навучэнцаў з народнымі промысламі і рамёствамі, садзейнічае развівацю 

цікавасці да культурнай і гістарычнай спадчыны беларусаў.Сабраны 

матэрыял можа быць выкарыстаны на ўроках, факультатыўных занятках, 

выхаваўчых мерапрыемствах. 
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БЕЛАРУСКІЯ РАМЁСТВЫ 

 

Ганчарства 

Мастацтва гліны і агню – такое азначэнне ўжываюць у размове пра 

кераміку, вырабы з гліны. У беларускім народным побыце гэта быў розны 

гаспадарчы посуд, выраб якога называлі ганчарствам, а майстроў ганчарамі. 

Сама назва рамяства паходзіць ад слова “горн” (“гаран”, “гарно”), 

абазначае “печ для абпальвання”. Першапачаткова гліняныя вырабы ляпілі 

ўручную, без тэрмічнай апрацоўкі. Для павелічэння трываласці ў гліну 

дабаўлялі сухую траву, таўчоныя ракавіны, пясок. 

Слоўнік: ганчар, ганчарства, ганчарня,ганчарнае кола, ганчарны горан. 

Ганчар 

Ганчар – сапраўдны чараўнік. 

Ён гліны ўзяў камяк, 

і вось збанок на крузе ўзнік, 

а потым круглы гляк. 

А. Вольскі 

Ганчар –майстар, рамеснік, які вырабляе з 

гліны посуд і іншыя рэчы. 

Ганчарства – занятак ганчара. 

Ганчарня – майстэрня ганчара. 

Скорагаворка 

o Ганчар на глінішчы ў гліне гразне,  

гразне ў гліне ганчар на глінішчы. 

Цікава назіраць за работай ганчара. Камяк гліны ён мацуе на 

ганчарнае кола, затым раскручвае яго нагой, а рукамі фармуе 

патрэбны выраб. 
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Падсохлыя пасудзіны закладваюцца ўганчарны 

горн-печ. Там разводзіцца агонь, у якім вырабы 

напальваюцца амаль да бяла. Пасля абпалу яны 

становяцца моцнымі і ўжо не размакаюць ад вады. 

З гліны рабілі розны посуд, у якім трымалі прадукты, падавалі ежу на 

стол, насілі абед у поле. 

Два злепленыя разам гаршчочкі з дужкай-

ручкай пасярэдзіне ўтваралі спарыш,альбо 

двайнік, ад слова два. У адзін гаршчок налівалі суп, 

у другі клалі кашу і неслі абед жнеям, ці касцам. 

Макацёр (цёрла, макотра) –пасудзіна для 

расцірання маку, нагадвае гаршчочак, але з 

расхіленымі берагамі. 

Для алею, квасу, вады прызначаўся посуд 

шарападобнай формы з вузенькай гарлавінай і адной 

ручкай – гляк. 

 

Збанок –  высокая гліняная пасудзіна, якая 

звужаецца ўверсе і мае ручку і носік. У ім звычайна 

трымалі малако – доўга не скісае, а ў гарачыню 

халоднае.  

Гарлач – гліняная пасудзіна для захавання малака і 

малочных прадуктаў. Рабілі з выцягнутым тулавам, 

пукатымі бакамі і звужанай шыйкай, без ручкі і дзюбкі.  

 

Гаршчок – гліняная пасудзіна для гатавання 

гарачай стравы. Назва “гаршчок” паходзіць ад 

старажытнарускай “гаршуч”.  Шарападобная форма, 

крыху звужаная да дна – каб лепш награваўся на агні. 
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Кавальства 

Вытворчасць вырабаў з жалеза шляхам яго кавання вядома на Беларусі 

з часоў жалезнага веку. Метал здабывалі з балотнай руды ў невялікіх печах-

домніцах. З атрыманых загатовак выкоўвалі нажы, сярпы, конскую збрую, 

сякеры, цвікі, вілкі, замкі і шмат іншага. Рамяством займаліся кавалі, якія 

валодалі сакрэтамі загартоўкі, зваркі металу. Для кавальскіх работ будавалі 

кузню, дзе былі горан і неабходныя кавальскія інструменты.  

Слоўнік:каваль, кавальства, кузня, горан, кавадла, молат, 

малаток,абцугі, клешчы, гваздзельня, прабойнік, дрыль. 

Горан мехам раздзьмухае, 

Цяжкім молатам махае, 

Ён гартуе ў кузні сталь 

Майстар гэтакі … (каваль). 

Каваль –майстар, які займаецца коўкай 

металу. 

Кавальства – рамяство, занятак каваля. 

Кузня – майстэрня або цэх для апрацоўкі 

металу коўкай.  

Скорагаворкі 

o Каваль каваў, каваў ды не дакаваў; 

дакоўваў, дакоўваў ды перакоўваў. 

o Каваль каваў каня, конь кавалю капытом, каваль каню калом. 

Прыказкі 

o Каваль каня куе – і жаба нагу дае. 

o Добры каваль і жабу падкуе. 

Каб каваль мог вырабіць што-небудзь з цвёрдага кавалка жалеза, 

трэбаяго нагрэць, ажно раскаліць. Для гэтага ўкузні стаялаадкрытая печ –

горан. 
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Горан –кавальская печ для награвання 

металу, забяспечаная мяхамі і паддувалам. 

 

 

Асноўныя кавальскія дзеянніз гарачым металамвыконваліся на 

кавадле(накавальні). 

Без кавадла ў майстэрні, 

Як на кухні без патэльні.  

В.Стралко 

Кавадла – жалезная падстаўка асобай формы 

для ручной коўкі металу.      

 

Для коўкі металу ўжываліся вялікі молат, сярэдні, малы малаточак і 

абцугі (клешчы). 

Молат – вялікі цяжкі малаток, якім куюць 

металы, дробяць каменне, забіваюць што-небудзь. 

 

Тук-тук-тук, ток-ток-ток! 

Разышоўся малаток. 

В.Стралко 

Малаток – ручны інструмент, прызначаны для 

забівання, кляпання, у выглядзе металічнага або 

драўлянага бруска, насаджанага на ручку. 

Цвік – ці добры, ці благі – 

 З дошкі вымуць абцугі. 

В.Стралко 

Абцугі – металічны інструмент, які 

выкарыстоўваецца ў кавальскай справе для 

захоплівання і заціскання жалеза. 
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Цвікі адкоўвалі з дапамогай гваздзельні – металічнага 

бруса з прамавугольнымі адтулінамі. 

Для прабівання дзірак служыў прабойнік – тоўсты, 

завостраны на адным канцы сталёвы стрыжань, які замацоўвалі 

ў гнутай з дубу ці лазы ручцы. 

Дзіркі ў драўляных вырабах свідравалі дрылем – свярдзёлкам з 

дыскам-махавіком, які раскручваўся пры дапамозе рукаяткі. 

Як без дрылі будзеш недзе, 

Дык ручны падыдзе свердзел. 

В.Стралко 

Дрыль – інструмент для пракручвання дзірак у 

метале, дрэве. 

 

 

У набор кавальскіх інструментаў уваходзілі напільнікі, ключы, кусачкі, 

зубілы. 

Сячы метал заўжды любіла, 

А вось завуць яго – зубіла. 

В.Стралко 

 

І правады, і жалязячкі 

Заўзята пстрыкаюць кусачкі. 

В.Стралко 

Фразеалагізмы 

o Паміж молатам і кавадлам – аказацца ў цяжкім 

становішчы, калі небяспека пагражае з двух бакоў. 

o З малатка– з аўкцыёну (прадаць, пусціць, пайсці). 

o Трапіць у абцугі – а) папасці ў акружэнне праціўніка; б) аказацца ва 

ўмовах, што скоўваюць, заціскаюць. 
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o Узяць у абцугі –стварыць каму-небудзь абставіны, становішча 

безвыходнасці. 

 

Сталярства 

У багатай лесам Беларусі здаўна людзі жылі ў драўляных дамах. У 

кожным доме былі прадметы хатняга ўжытку і прылады працы, вырабленыя з 

драўніны – лодкі, сані, калёсы, верацёны, калаўроты, разнастайныя віды 

посуду і мэблі. Беларусы валодалі рознымі спосабамі апрацоўкі дрэва – 

разьбой, сталярным і бандарным рамяством. 

Слоўнік:сталяр, сталярня, сталярка, сталярства, сталярны, сталярскі, 

сталяраваць, сталярнічаць.  

Дошка легла на варштат, 

Гэблік бегае ў такт. 

Зробіць шафу, стол і лаву 

Будзе мэбля ўсім на славу! 

Ён не бортнік, не маляр, 

А завуць яго … (сталяр). 

Сталяр – рабочы па тонкай і дэтальнай 

апрацоўцы драўніны і вырабаў зяе. 

Сталярня – майстэрня сталяра. 

Сталярства – рамяство, занятак сталяра. 

 

Скорагаворка 

o Сталяр стругаў, стругаў, не дастругаў, 

стаў дастругваць – перастругаў. 

Месцам для занятку дрэваапрацоўкай часцей за ўсё 

служылі сені, дзе стаяўварштат. 

Варштат – спецыяльна абсталяваны стол для 

ручной сталярнай работы.На варштаце прымацаваны 

былі ціскі. 
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Трубачкі, цвічкі, брускі – 

Заціскаюць усё ціскі. 

В.Стралко 

 

На сценах былі размешчаны сякеры, пілы, нажоўкі, гэблікі і рубанкі. 

Рубанак, як дошку габлюе, 

Узор за сабою малюе. 

В.Стралко 

Жужукаю, жажокаю 

Сталярнаю нажоўкаю. 

В.Стралко 

На шырокіхпаліцах ляжалі малаткі, долаты і стамескі, свердзелы, разцы 

і скоблі. 

Дзяўбанне, струганне і зрэзка… 

     Як многа ўмее стамеска! 

В.Стралко 

 

Выдзяўбці патрэбны паз? 

Ёсць жа долата ў нас! 

В.Стралко 

Дрэваапрацоўчыя рамёствы: цяслярства, бондарства, стальмашнае 

рамяство, сталярства. 

Цяслярства – рамяство, занятак цесляра. 

Цясляр – рабочы, які займаецца ўзвядзеннем драўляных будынкаў, 

вырабам простай драўлянай мэблі. 

Бондарства – рамяство па вырабу ёмістасцей і посуду з драўляных 

клёпак.  

Бондар – майстар па вырабу драўлянай пасуды (бочак, дзежак, 

цаброў). 

Стальмашнае рамяство – выраб колаў, дуг, саней, вазкоў.  
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Стэльмах – майстар, які робіць калёсы, сані. 

Вазы і сані рабілі ў кожнай вёсцы, а выраб колаў, які патрабуе 

спецыяльных навыкаў і вопыту, часцей за ўсё ажыццяўляўся спецыяльнымі 

майстрамі-калёснікамі. 

Пляценне 

Пляценне, як рамяство ўзнікла раней, чым метала- і дрэваапрацоўка, 

што абумоўлена вялікай колькасцю прыроднага матэрыялу і адсутнасцю 

прылад вытворчасці.Здаўна на Беларусі бытуюць разнастайныя вырабы, 

пляцёныя з лазы, саломы, чароту, каранёў.  

З лазы рабілі агароджы, кашы, посуд на зерне і агародніну, мэблю. З 

саломы плялі карабы, сявенькі, шкатулкі, цацкі, з хваёвых карэньчыкаў – 

каробачкі, сумкі, фруктоўніцы. З лыка і вяровак плялі лапці, з нітак – 

рыбацкія сеткі. 

Слоўнік: пляцельшчык, пляцельшчыца, пляценне, пляцёнка, пляцень, 

лазапляценне. 

Зранку працу пачынае, 

З лёгкасцю дубец згінае. 

Робіць вырабы з лазы: 

Кашы, вярэнькі, карабы. (Пляцельшчык) 

Пляцельшчык – той, хто займаецца 

пляценнем чаго-небудзь. 

Пляценне – гэта ўменне пераплятаць 

гнуткія дубцы, каб атрымаўсявыраб.  

Лазапляценне – рамяство пляцення вырабаў з лазы. Пад лазой маецца 

на ўвазе любы прыродны матэрыял расліннага паходжання, здольны з 

лёгкасцю гнуцца і трымаць форму. Асноўныя матэрыялы для пляцення – 

вярба, чарот, трыснёг. Аднак часцей за ўсё для стварэння плеценых вырабаў 

выкарыстоўваюць лазовы дубец.Каб зразумець, ці прыдатны прут, яго 

некалькі разоў абмотваюць вакол пальца. Калі дубец пры гэтым не ламаецца, 

то ён падыходзіць для пляцення. 
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Кошык – плецены выраб з дубцоў вярбы, 

саломы, чарота. Выкарыстоўваецца для збору ягад, 

грыбоў, гародніны,  пераноскі і захоўвання розных 

запасаў, прадметаў хатняга ўжытку. 

Лапці – традыцыйны сялянскі абутак, плецены з 

лыка (лазовага, ліпавага). У мэтах надання трываласці 

падэшву лапцей падпляталі лазой, вяроўкамі і 

падшывалі скурай. 

Лапці насілі мужчыны і жанчыны, дарослыя і дзеці на працягу ўсяго 

года. Іх надзявалі на палатняныя анучы.Да нагі лапці прымацоўваліся пры 

дапамозе абор (“аборак”). 

У Беларусі пляценнем з саломкі займаліся здаўна. Саломай пакрывалі 

дахі жылля, яна ішла на подсціл і корм скаціне, абувала і апранала чалавека. 

З яе выраблялі хатнія рэчы, галаўныя ўборы, цацкі і ўпрыгожванні. 

У народным побыце шырока бытавалі саламяныя капелюшы, брылі. 

Брыль –летні мужчынскі галаўны ўбор. З 

саломінак плялі доўгую саламяную пляцёнку, 

якую затым выгіналі па спіралі і зшывалі ў 

прыгожы, лёгкі, зручны выраб. 

Раней практычна у кожнай сялянскай хаце можна 

было бачыць так званы павук, ажурную канструкцыю з 

саломінак, якую падвешвалі ў покуці над сталом. У патоках 

цёплага паветра, якое ўздымалася ад ежы, павук паволі 

паварочваўся то ў адзін, то ў другі бок, пабліскваючы 

залацістымі саломінкамі ў сонечных промнях. 

 

Ткацтва 

У беларусаў ткацтва было хатнім заняткам жанчын. Кожная вясковая 

дзяўчына павінна была ўмець ткаць і прасці. Адной з першых раслін, якая 

выкарыстоўвалася для атрымання тканіны, была звычайная крапіва. Аднак 
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тканіна з яе атрымлівалася вельмі грубай, таму з часам крапіву замяніў лён, 

бавоўна, канопліі авечая поўсць. 

Слоўнік: ткач, ткачыха, ткацтва, ткацкі, ткаць. 

Тчэ тканіну на станку майстрыха 

Хто яна, скажы … (ткачыха). 

Ткацтва – гэта майстэрства вырабляць 

тканіну з пражы. 

Ткач (ткачыха) – майстар, які вырабляе 

тканіну на ткацкім станку. 

 

Скорагаворкі 

o Ткач ткаў хустку на таку і хукаў на руку. 

o Ткач ткаў тканiну хутка – выткаў хустку.  

o Тчэ ткач тканiну на хустачку Янiне. 

Шлях да гатовага вырабу быў досыць працяглы. Сцябліны льну 

ціканаплі мачылі, мялі на спецыяльнай мялцы, трапалі, часалі, пралі. 

Пражунамотвалі на матавіла, сушылі, бялілі, снавалі і пачыналі ткаць. 

Наступным этапам пасля апрацоўкі лёну і воўны было 

прадзенне.Прадзенне – гэта ператварэнне валакна ў нітку. Прыладамі працы 

для прадзення былі прасніца, верацяно, калаўрот.  

Прасніца – прыстасаванне, на якое падвешваецца 

кудзеля для прадзення. 

Калаўрот – прыстасаванне для ручнога 

прадзення кудзелі, якое прыводзіцца ў рух 

панажом. 

 

Верацяно – прылада для ручнога прадзення ў 

выглядзе круглай драўлянай палачкі з завостранымі 

канцамі, патоўшчанай унізе. 
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Для змотваннянітак у маткі служылі матавілы. 

 

Як толькі заканчваліся асеннія работы, у хату 

ўносілі ткацкі станок –кросны. 

Кросны – самаробны ткацкі 

станок.Найбольш важныя часткі і прыстасаванні 

кроснаў: ставы (апорны каркас), на якіх 

мацаваліся навоі (пярэдні і задні валік у 

кроснах); ніты, у якія накідалася аснова; бёрда (спецыяльны грэбень); 

панажы(прылада ў ткацкім станку ў выглядзе дзвюх дошчачак пад кроснамі, 

пры дапамозе якіх нагамі прыводзяцца ў рух ніты). 

З палатна шылі бялізну (верхняе адзенне, святочныя мужчынскія 

кашулі, жаночыя кофтачкі і наміткі), ткалі ручнікі,посцілкі, дываны, абрусы, 

сурвэткі, паясы. 

 

Пашыў адзення 

Сяляне вырошчвалі лён і каноплі. У хатніх умовах афарбоўвалі ніткі і 

тканіну, а таксама апрацоўвалі воўну і скуру, з якіх шылі верхняе адзенне, 

галаўныя ўборы, некаторыя віды скуранога абутку. Толькі для вырабу 

верхняга адзення і галаўных убораў прыбягалі да краўцоў-спецыялістаў, якія 

вандравалі ад вёскі да вёскі ў вольную ад сельскагаспадарчай працы пару 

года. Усё астатняе адзенне, жаночае і мужчынскае, шылі самі сялянкі – 

вялікія майстрыхі ў гэтай справе.  

Слоўнік:швачка, кравец, кравецкі, кравецтва. 

Світкуяркую пашые, 

Потым гузікі прышые. 

Працуе з самага рання, 

Каб была апранута сям’я. (Швачка) 

Швачка – жанчына, якя шые адзенне. 
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Кравец – спецыяліст па шыццю адзення. 

Кравецтва – занятак краўца. 

 

 

Прыказкі 

o Кожны кравец сваім кроем шые. 

o Краўца не вучы, без цябе скроіць. 

o Пашануй адзенне ў хаце, а яно цябе пашануе ў людзях. 

Скорагаворка 

o Намётка ў прачкі, сарочка ў швачкі. 

Фразеалагізм 

o Ні качка, ні швачка – пра жанчыну, не здатную ні да якой справы. 

З ільну тканая, 

Чырвонымі ніткамі вышываная. (Сарочка) 

Сарочка (“рубашка”, “кашуля”, “чэхлік”)–

адзенне з лёгкай тканіны на верхнюю частку цела 

(мужчынскае) або як ніжняя бялізна (жаночае). 

 

 

Найважнейшая частка адзення – сарочка, якую насілі ў любым узросце, 

у будні і святочны дзень. Шылі з ільнянога саматканага, выбеленага палатна. 

Мужчыны насілі кашулі паверх нагавіцаў і падпярэзвалі поясам. Жанчыны 

запраўлялі ў андарак, запіналі фартухом. Святочныя, асабліва жаночыя, 

кашулі аздаблялі вышыўкай.   

Фразеалагізмы 

o Нарадзіцца ў сарочцы–быць удачлівым, шчаслівым ва ўсім. 

o Каб цябе сарочка не чапала– праклён, пажаданне самага найгоршага.   

Раней кожная жанчына 

Без спадніцы ані як. 

І ў будні, і ў свята 
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Насіла паласаты… (андарак). 

Андарак шылі з полак (кавалкаў тканіны) і ўпрыгожвалі вышыўкай, 

нашыўкамі карункавых тасёмак, стужак.Святочныя андаракі абавязкова 

гафрыравалі (складзены ў складкі андарак клалі на ўслон, накрывалі чыстым 

ручніком і прыкладвалі гарачым хлебам). 

Андарак (даматкан, саян) – саматканая паласатая 

або клятчастая спадніца. 

Андарак,андарачны. 

 

Прыказка 

o Нашу дачку пазнаюць і ў андарачку. 

Паверх спадніцы павяжу 

Беленькі, з карункамі. 

Да крыніцы па ваду  

З радасцю пайду.(Фартух) 

Фартух – жаночая адзежа пэўнага крою, якую 

надзяваюць спераду на сукенку, спадніцу, каб не 

забрудзіць іх. 

Фартух, фартушок, фартуховы. 

 

Фартухі шылі з адбеленай ільняной тканіны. Завязваўся ён па таліі і 

прыкрываў адзенне спераду, пакідаючы палоску спадніцы ўнізе. Святочныя 

фартухі ўпрыгожваліся вельмі багата і з вялікай фантазіяй, а штодзённыя 

былі больш сціплыя.  

Паверх кашулі апранаюць, 

Безрукаўкай называюць. (Гарсэт) 

Гарсэт(кабат, шнуроўка, станік) – 

састаўная частка беларускага народнага 

жаночага касцюма ў выглядзе безрукаўкі. 
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Гарсэт, гарсэтнік, гарсэтніца, гарсэтны. 

 

 Гарсэт апраналі паверх кашулі да святочнага ўбору.Спераду 

зашпільвалі на гузікі або зашнуроўвалі тасёмкай, стужкай, шнуром. 

 Ішоў, ішоў, дзве дарогі знайшоў і ў абедзве пайшоў.(Штаны) 

          (З народнага) 

Нагавіцы (порткі, штаны) – адна з асноўных частак 

традыцыйнага мужчынскага адзення беларусаў. 

 Шылі нагавіцы з аднатоннага палатна – сукна і 

фарбаваліся ў хатніх умовах расліннымі фарбамі. Вузкія 

калошы ўнізе спадалі свабодна або абкручваліся анучамі і 

аборамі лапцей.  

 Зверху гола, знізу лахмата, цяплом багата. (Кажух) 

        (З народнага) 

Кажух – доўгая верхняя вопратка з вырабленых 

аўчын. 

Кажух, кажушнік, кажушны, кажушок. 

Кароткі кажушок (да каленяў) называлі 

паўкажушком. 

 

Кушнер – рамеснік, які вырабляе шкуры на футра і шые з футра. 

Кушнер, кушнерка, кушнерны, кушнерскі, кушнерства, кушнерыць. 

Кушнерства – занятак, рамяство кушняра. 

Кажухі пашыць было пад сілу толькі краўцам – майстрам кажушнікам. 

Шылі краўцы просценькія кажухі на кожны дзень і святочныя, якія людзі 

апраналі толькі ў святы і ў госці. Святочныя кажухі аздабляліся вышыўкаю, 

прыгожымі гузікамі. 

Выраб абутку 

Першым абуткам для чалавека была скура жывёлы, абкручаная вакол 

нагі. Вядомы абутак скураны (поршні, чаравікі, боты) і плецены (лапці). Ад 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5
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сучаснага старажытны абутак адрозніваўся адсутнасцю цвёрдых дэталей 

(падэшва, заднік, абцас). 

Слоўнік: шавец, шавецтва, шавецкі. 

Шавец –  майстар па шыццю і рамонту абутку. 

Шавецтва – рамяство, занятак шаўца. 

Самым старажытным скураным абуткам 

з’яўляліся поршні ці пасталы.Поршні не шылі, а згіналі 

з аднаго кавалка мяккай скуры.Па краях борцікаў былі 

проразі, у якія працягваліся шнурочкі.Імі поршні 

сцягваліся і мацаваліся да нагі. Каб надзець поршні, нагу абгортвалі мяккай 

тканінай – анучамі. Святочныя пасталы аздаблялі вышыўкай. 

Поршні – абутак з кавалка скуры, сабранай на 

ступні абораю.  

 

 

Боты беларусы шанавалі, гэта быў абутак не на кожны дзень. Звычайна, 

начышчаныя дзёгцем ці ваксай, яны стаялі на паліцы ці віселі набэльцы (для 

гэтага і “вушкі” ў халявах). Было і так, што ў горад па нейкай патрэбе чалавек 

ішоў босы, а боты нёс на кіёчку і толькі падыходзячы да горада абуваўся. 

Бягуць – скрыпяць, 

Стануць – маўчаць. (Боты) 

(З народнага) 

Боты – абутак з высокімі халявамі. 

Боты, бот, боцікі. 

Боты, чобаты. 

Прыказкі 

o На назе бот рыпіць, а ў гаршку трасца кіпіць.  

o Боты новыя, а пяты голыя. 

Фразеалагізмы 

https://www.skarnik.by/tsbm/93324
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o Боты-скараходы – у казках: чарадзейныя боты, якія хутка пераносяць 

на вялікія адлегласці таго, хто іх абуе. 

o Дурны як бот – пра разумова адсталага чалавека. 

o Лізаць боты каму-небудзь – уніжацца, падлізвацца, падхалімнічаць 

перад кім-небудзь. 

o Пад ботам (быць) – апынуцца пад уладай, аказацца ў поўнай 

залежнасці ад каго-небудзь. 

Адрамантаваць падношаныя кірзавыя боты можна былодома: што-што, 

а самаробны капыл быў у кожнага гаспадара.  

Капыл – кавалак дрэва ў форме ступні, на якім 

шавец робіць абутак. 

 

 

Калі“прасілі кашы” ялавыя (пашытыя са скуры каровы) ці хромавыя (з 

мяккай ітонкай скуры) боты, то лепш было аднесці іх да майстра-шаўца, 

якімог абнавіць падноскі, падбіць падэшвы, падкаваць абцасы, падлатаць 

халявы, замяніць вусцілку. 

Фразеалагізмы 

o Гнуць на свой капыл– рабіць па-свойму, не зважаючы на думку 

іншых. 

o І з капылоў далоў– зваліцца з ног; паваліцца. 

o На чый капыл –на чый-небудзь манер (рабіць, раўняцца). 

o Усё (усе) на адзін капыл – аднолькава, аднолькавымі (парабіць, 

зрабіць, атрымацца). 

Невысокіяботы 

Не для работы. 

Іх насілі толькі ў святы 

Багатыя дзяўчаты.(Чаравікі) 
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Чаравікі – невысокі, да шчыкалаткі скураны 

абутак на шнурках. 

Чаравікі, чаравічкі. 

 

Насілі чаравікі толькі модніцы з заможных сем'яў. Паўбоцікі мелі 

спераду разрэз, які сцягваўся шнуркамі ці тоненькімі папружкамі. 

Чаравікіапраналіся толькі ва ўрачыстых выпадках, і таму нярэдка ўнучка 

даношвала бабуліны чаравікі.  

Выпаў беленькі сняжок. 

На рацэ ўжо лядок. 

Купілі для Алёнкі 

Новыя … (валёнкі). 

 
Валёнкі – зімовы абутак, боты, зваленыя з 

шэрсці. 

Каб вырабіць валёнкі, спачатку трэба 

падрыхтаваць воўну. Майстар рассцілаў на стале 

мокрую палатніну, на якую клаў воўну. Выраўноўваў, скручваў у трубку і 

пачынаў катаць кулёк. Для таго, каб у сярэдзіне абутак не зросся, унутр 

запіхваў паперу. Зваленую аснову клаў на рабрыстую дошку, паліваў гарачай 

вадой і доўга цёр. Пасля выраб выварочваў і запіхваў унутр калодку для 

надання формы. Апошні этап – сушка ў печы і сточванне лішняй воўны.  

Валёнкі сагравалі нашых продкаў на працягу стагоддзяў нават у самыя 

лютыя, траскучыя маразы.Калі на двары мокры снег і слота, без галёшаў на 

вуліцу выходзіць небяспечна. 

Галош (галёш) – гумавы абутак, які адзяваецца паверх другога абутку 

для засцярогі ад гразі, вады. 
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НАРОДНЫЯ ПРОМЫСЛЫ 

 

Земляробства – апрацоўка зямлі для вырошчвання 

сельскагаспадарчых культур. 

Традыцыйныя земляробчыя прылады – саха, рала, барана, матыка, 

рыдлёўка, серп, каса, вілы, граблі, цэп, кожная з якіх была прызначана для 

пэўнага віду работ. 

Са старажытных часоў і да ХХ ст. для апрацоўкі зямлі беларусы 

выкарыстоўвалі – саху, якую селянін мог зрабіць сам. 

Драўляныя рожкі, 

Жалезныяножкі 

Полем роўненька ідуць, 

За сабою след вядуць. (Саха) 

В. Кажура 

Саха – прымітыўная драўляная 

сельскагаспадарчая прылада для ворыва. 

Саха, сошка. 

 

 

У асноўным саху рабілі з дрэва і толькі некаторыя часткі – з жалеза 

(напрыклад, сашнік, якім рыхлілі зямлю).  

Гэта сон ці гэта ява, 

Ці нязвыклая праява: 

Ног у пані не злічыць, 

А на спіне ў двор спяшыць? (Барана) 

В. Кажура 

Пасля апрацоўкі зямлі сахой яе рыхлілі бараной. 
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Барана – сельскагаспадарчая прылада для 

апрацоўкі глебы. 

Барана,баранаванне, баранаваць,баранаваны, 

баранавацца. 

 

 

Рало - земляробчая прылада, блізкая да 

плуга. Асноўная функцыя рала – рыхленне 

глебы. Мела драўляную аснову і металічны 

наканечнік – ральнік. 

Для сахі ён – родны брат, 

Памагчы ў рабоце рад: 

Дзе не справіцца рыдлёўка, 

Ён зямлю падыме лоўка. (Плуг) 

В. Кажура 

З развіццём фабрычнай прамысловасці саху пачаў выцясняць плуг. 

Плуг – сельскагаспадарчая прылада з 

шырокім металічным нарогам або дыскам для 

ворыва. 

Плуг, плугавік, плугавы, плугар, 

плугарыць. 

Былі ручныя прылады  для апрацоўкі глебы – матыкі (цяпкі), лапаты, 

вілы. Збожжа збіралі сярпамі, траву касілі косамі.  

Матыка – ручная прылада для рыхлення глебы ў 

форме трохвугольнай лапаткі, уздзетай на палку пад 

прамым вуглом.  

 

 

Калі трэба дапамога, 

У мяне работы многа: 
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Агарод вясной капаю, 

Сцежкі ўзімку расчышчаю. (Рыдлёўка) 

В. Кажура 

Рыдлёўка – ручная прылада для капання; 

металічная лапата. 

Рыдлёўка,рыдлёвачны. 

Р 

 

Чалавеку памагаюць, 

Сена, салому зубамі хапаюць. 

Хоць не рэжуць, не глытаюць, 

а да крошкі ўсё збіраюць. (Вілы) 

В. Кажура 

Вілы – ручная сельскагаспадарчая прылада 

ў выглядзе доўгага дзяржання з зубамі на канцы, 

для падняцця і пераносу сена і саломы. 

Вілы, вілкі, вілачкі, вілачнік, вілачны, 

вілаваты, вілападобны. 

Фразеалагізм 

o Віламі па вадзе пісана – аб чым-небудзь мала магчымым. 

Роту не маюць, 

Хоць зубоў даволі. 

Болю не знаюць 

Зубы ніколі. (Граблі) 

В. Кажура 

Граблі – сельскагаспадарчая прылада для 

зграбання сена, саломы. 

 

 



24 
 

Па траве хадзіла – 

Зубы затупіла. 

На пясок ступіла – 

Зноўку навастрыла. (Каса) 

В. Кажура 

Каса – ручная сельскагаспадарчая 

прылада, якая служыць для зразання травы, 

збожжа. 

Каса, касавіца, касец, касіць. 

Каса складалася з доўгай драўлянай палкі (“касаўё”, “касільна”), 

металічнай часткі (“ляза”) і драўлянай ручкі (“душка”, “вязок”), якую 

мацавалі пасярэдзіне “касавішча”. Металічнае лязо мацавалася да 

касавішча з дапамогай жалезнага колца (“рэхва”, “банька”). 

Фразеалагізмы 

o Найшла (наскочыла) каса на камень – сутыкнуліся розныя 

непрымірымыя погляды, інтарэсы, характары. 

o Хоць касой касі – вельмі многа, процьма. 

o Ісці ў касе – касіць. 

Круціцца, верціцца, наноч павесіцца. (Цэп) 

Прыладай для малацьбы служыў цэп. Ім малацілі жыта, авёс, ячмень, 

проса і грэчку.  

Цэп – ручная драўляная прылада для 

малацьбы збожжа, якая складаецца з 

цапільна,гладка абчэсанай палкі, і прымацаванага 

да яе гужыкам біча.  

Месца, дзе малацілі збожжа, называлася токам. Снапы на таку 

ўкладвалі ў два рады каласамі такім чынам, каб адзін рад крыху находзіў 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA
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надругі. Малацілі ў адзін, два, тры, чатыры, пяць цапоў. Малацьбу пачыналі 

пасля заканчэння палявых работ, і працягвалася гэта праца некалькі месяцаў. 

А што гэта за хітрэц, 

Серабрысты маладзец? 

На полі шчыра ўдзень працуе, 

На небе з зоркамі начуе.(Серп) 

В. Кажура 

Усе збожжавыя культуры ўбіралі з дапамогай старажытнай прылады – 

сярпа. Ён меў кароткую драўляную ручку і зазубраную рэжучую паверхню, 

таму працавалі сярпом сагнуўшыся.  

Серп – сельскагаспадарчая ручная 

прылада ў выглядзе вельмі выгнутага дробна 

назубленага нажа для зрэзвання злакаў з 

кораня. 

Серп, сярпок. 

Для ўпарадкавання і захоўвання ўраджаю служылі спецыяльныя 

гаспадарчыя пабудовы – ток, гумно, клець, пуня, варыўня, склеп. 

o Ток – спецыяльны будынак для складвання, абмалоту і ачысткі 

збожжа; гумно. 

o Гумно – вялікая халодная будыніна для складвання і абмалоту збожжа. 

o Клець – сялянскі будынак для захавання маёмасці; свіран, кладоўка.  

o Пуня – вялікая халодная будыніна для захоўвання сена; адрына. 

o Варыўня – невялікі будынак для захавання бульбы, агародніны; 

стопка. 

o Склеп – спецыяльнае, паглыбленае ў зямлю памяшканне для 

захоўвання прадуктаў; пограб. 

 

Бортніцтва 

Бортнікі – пчаляры, якія займаліся ўтрыманнем і доглядам баровак 

(лясных пчолаў) у борцях. Бортнікі рабілі новыя борці і засялялі іх, рыхтавалі 
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прынаду для раёў, чысцілі борці, выбіралі мёд, ахоўвалі пчол ад 

неспрыяльнага надвор’я (дажджу, вільгаці, марозу), шкоднікаў (мядзведзяў, 

мурашак). Умельства бортніка перадавалася з пакалення ў пакаленне.  

Слоўнік: бортнік, бортніцтва, борць, бортнічаць. 

Бортнік – той, хто займаецца 

бортніцтвам; пчаляр. 

Бортніцтва – лясное пчалярства, 

здабыча мёду дзікіх пчол, адзін з найбольш 

старадаўніх промыслаў на Беларусі. 

Борць – вулей у выглядзе выдзеўбанай калоды 

або дупло ў дрэве, дзе жылі дзікія пчолы. 

Натуральнымі борцяміз’яўляліся дуплы дрэў, а 

штучныя борці выдзёўбвалі ў тоўстых ствалах дрэў. 

Пазней рабілі вуллі-калоды, якія прывязвалі да дрэва 

або ставілі на дашчаныя палаткі. 

Каб залучыць пчол, новыя борці ці вуллі з сярэдзіны акраплялі настоем 

духмяных траў або мёдам. Для аховы ад драпежнікаў майстравалі вакол 

дрэва памост з вострымі зубцамі. 

Да гэтага часу чалавек не прыручыў пчалу, а жыве разам з ёй. Таму 

бортнікі кажуць: “Не я збіраю мёд, а пчала”.  

Жывёлагадоўля 

Жывёлагадоўля – галіна сельскай гаспадаркі па развядзенню свойскай 

жывёлы. Узнікла ў глыбокай старажытнасці, калі чалавек пачаў прыручаць 

дзікіх жывёл, выкарыстоўваць іх для гаспадарчых патрэб.  

Найбольш распаўсюджанай цяглавай сілай у земляробстве былі коні. 

Яны пасвіліся ўсё лета і восень. Селянін даглядаў свайго каня лепш, чым 

карову: яму адводзілася лепшае месца ў хлявах, давалі больш 

якаснае сена, авёс. 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%B2%D1%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%9E%D0%BB%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%91%D1%81
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Свінагадоўля была высока развіта на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Кармілі 

свіней караняплодамі, жалудамі, мякінай з дабаўленнем бульбы і мукі. 

Забівалі іх, як правіла, у пачатку зімы, каб сала і мясныя прадукты лепш 

захаваліся.  

Значную ролю ў гаспадарцы адыгрывала авечкагадоўля. Мяса авечак 

ужывалася ў ежу, воўна выкарыстоўвалася як сыравіна для промыслаў. 

Жывёлу трымалі ў хлявах. Калі ў гаспадарцы было некалькі такіх 

пабудоў, то кожная з іх мела назву, якая ўказвала на жывёлу, што 

ўтрымлівалася там. 

o Кароўнік – памяшканне, хлеў для кароў і быкоў. 

o Свінарнік – хлеў для свіней. 

o Стайня – памяшканне для коней, канюшня. 

o Аўчарня – авечы хлеў.  

Прыказкі і прымаўкі: 

o Як гаспадар каля жывёлы мучыцца, то жывёла ручыцца. 

o Як пакорміш, так і надоіш. 

o Шануй каня дома, а ён цябе ў дарозе. 

o Сам не з’еш, а каню дай. 

o Не вымем карова малако дае, а языком. 

o Праз сілу і конь не бярэ. 

Рамёствы і промыслы жывуць як народнае мастацтва, як майстэрства 

ўмельцаў і з’яўляюцца неад’емнай часткай сучаснай беларускай культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D1%9E
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