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Шануйце культурную спадчыну! 

 

Канапу і ложкі ў пакоях маёй бабулі ўпрыгожваюць саматканыя  

посцілкі. Іх у краме не куплялі. Ды такія і не купіш. Дарагі падарунак пакінула 

маці маёй бабулі. Гэтым посцілкам ужо шмат гадоў. І яны прыйшлі да нас з 

мінулага стагоддзя, звязваючы не адно пакаленне.  

  
Аднойчы я была на выставе дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Там 

убачыла шмат цікавага. Гэта і вырабы з дрэва, з саломкі, з гліны, са шкла. Але 

больш за ўсё мяне ўразіла ткацтва. У кампазіцыі былі выстаўлены посцілкі, 

абрусы, сурвэткі, ручнікі, адзенне. Гэта сёння можна пайсці ў краму і купіць 

усё пералічанае. А раней было не так. Каб набыць, напрыклад, абрус на стол, 

патрэбна было шмат папрацаваць. І пачыналася гэтая праца з поля.  

Раней нашы продкі сеялі лён і каноплі. З гэтых раслін і пралі ніткі. 

Спачатку рабілі з іх кудзелю, з якой пры дапамозе верацяна і калаўрота 

выраблялі ніткі. Пра гэта мне расказвала бабуля. Я ўяўляла сабе хацінку, дзе 

не было электрычнасці, і таму на прыпечку гарэла лучына, якая асвятляла 

пакой, на ўслончыку сядзела бабуля і прала ніткі. Днём у гаспадарцы было 

шмат рознай іншай працы. Кудзелю ж пралі вечарамі восенню або ўзімку. 

Цягнецца бясконцая нітка, а за шыбамі стукае, ціснецца ў акно халодны асенні 

вецер або засыпае снегам зіма. Вось так выраблялі ніткі. Затым з іх патрэбна 

было выткаць палатно.  

У хату ставілі кросны – самаробны станок для ткацтва. З атрыманай 

тканіны шылі адзенне, розныя рэчы: посцілкі, абрусы, ручнікі. Выбелены лён 

і рэчы з яго ішлі на тое, каб пашыць адзенне: кашулі, спадніцы, сукенкі. І 

называлася гэтая тканіна кужаль. У беларускім фальклоры шмат песень пра 

лён, бо ён апранаў беларусаў. Вось радкі з вядомай беларускай песні: 

Ох, і сеяла Ульяніца лянок! 

Ох, і сеяла Іванаўна лянок! 

Ох, сэрца – лянок,  

Мая радасць ты, лянок!  

Ўсё бялюсенькі кужалёк! 

 А сама тканіна была, як цяпер гавораць, рознага фармату. Ткалі ў два 

ніты, у чатыры, у восем і нават у дванаццаць. Рознасць нітоў выяўляла ступень 

складанасці палатна. Самая простая тканіна ў два ніты ішла на ручнікі. І сёння 

ў маёй бабулі ў шафе ляжыць скрутак грубага льнянога палатна. Каб гэтае 

палатно было бялюсенькім, яго мылі, мялі ў рэчцы, затым рассцілалі ў 



ранішняй расе ўлетку і доўга адбельвалі. Тканіна, якая ткалася на кроснах у 

восем або нават у дванаццаць нітоў, была не проста аднатонная. Гэта былі 

ўзорчатыя посцілкі. Таленавітыя майстрыхі ткалі кветкі, рознакаляровыя 

арнаменты, выявы птушак і звяроў. Такая праца была складанай і патрабавала 

ўвагі.  

 
 Вось гэтыя посцілкі ляжаць ужо амаль сорак гадоў і засцілаюцца толькі 

на святы, але і сёння, як гаворыць мая бабуля, радуюць душу і цешаць вока. І 

сапраўды нават у змрочны дзень посцілкі падымаюць настрой. На іх так добра 

і ўтульна паляжаць. Грэе і лён, з якога яны вытканы, і праца родных рук.  

 
  Незвычайнай прагажосці і беларускія ручнікі таго часу. Вырабленыя з 

ільну, яны вышываліся, а затым аздабляліся карункамі. Самы распаўсюджаны 

ўзор на ручніках – арнамент. Кожны з арнаментаў меў сваё значэнне: 

 Пачынала маці ручнік вышываці 

 Ніткаю шаўковай, светлаю, ружовай. 

 Гаварыла маці: 

 “Будзе шчасце ў хаце,  

Калі вышыць сыну 

На ручнік шыпшыну. 

Для дачкі – валошку, 

Каб не знала гора і была здарова.  

Для сваякоў – вяргіню  



На ўспамін пакіну…” 

  
 

 Ручнікі мелі вялікае значэнне ў жыцці чалавека. Яны патрэбны былі 

тады, калі дзіця нараджалася, калі ладзілася вяселле. Нават у апошні шлях 

чалавека апускалі з дапамогай ручніка. Таму мы, нашчадкі, павінны ведаць і 

шанаваць тую культурную спадчыну, што засталася нам. 

 Ад прадзедаў спакон вякоў 

 Мне засталася спадчына; 

  Паміж сваіх і чужакоў 

 Яна мне ласкай матчынай. 

 Хочацца звярнуцца да беларусаў: “Культура наша каштоўная. Не 

губляйце повязі пакаленняў! Шануйце яе!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


