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ПРАБЛЕМЫ КЛАСІФІКАЦЫІ ТВОРАЎ ВЫШЫЎКІ КАЛЕКЦЫІ 
«НАРОДНАЕ ТКАЦТВА» ВУЧЭБНАЙ ЛАБАРАТОРЫІ 

МУЗЕЙНАЙ СПРАВЫ ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ 

Д. Д. Шаткова 

Калекцыя «Народнае ткацтва» (117 адз.зах.) з’яўляецца структурнай 
адзінкай этнаграфічнага аддзела Вучэбнай лабараторыі музейнай справы 
гістарычнага факультэта БДУ. Яе фарміраване пачалося напрыканцы 
1950-х гг., аднак да сённяшняга часу знаходзіцца на першаснай ступені 
ўліку і даследавання. Акрамя таго, вывучэнне калекцыі ўскладняецца па 
прычынах страты часткі дакументацыі [1] падчас пераезду вучэбнага 
музея з галоўнага корпуса БДУ ў будынак па вул. Чырвонаармейская, 6.  

На сённяшнім этапе даследавання вышэйадзначанай калекцыі 
класіфікацыя музейных прадметаў стала вядучым спосабам вывучэння. 
Зараз прадметы калекцыі дзеляцца па 3 асноўных параметрах: 1) па 
функцыянальным прызначэнні прадметаў; 2) па матэрыяле вырабаў; 3) 
па тэхніках аздаблення твораў. Зыходзячы з апошняй класіфікацыяй ў 
калекцыі «Народнае ткацтва» вылучаюцца 46 вырабаў, аздобленых 
вышыўкай. Гэта прадметы традыцыйнага беларускага адзення: кашулі, 
кофта, фартухі, наміткі, хустка, а таксама тканыя вырабы для абсталя-
вання і аздаблення жылля: ручнікі, сурвэткі, газетніца. Па вышэйназва-
ных прычынах ў шэрага вышываных твораў (21 выраб) адсутнічаюць 
звесткі аб часе і месцы стварэння, аўтарстве, функцыянальным 
прызначэнні. 

У сувязі з гэтым вышываныя вырабы з калекцыі «Народнае ткацтва» 
поўнасцю ўпарадкаваць у найбольш пашыраныя ў музейнай практыцы 
класіфікацыі – храналагічную і геаграфічную – немагчыма на сучасным 
этапе даследаванасці вышэйназванай калекцыі. 

Затое вышыўцы ўласцівы шэраг мастацкіх храктарыстык: тэхніка вы-
канання, кампазіцыйная пабудова арнамента, яго каларыт. Зыходзячы з 
пералічаных асаблівасцяў нам уяўляецца магчымым прымяніць для вы-
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вучэння твораў калекцыі «Народнае ткацтва», аздобленых вышыўкай, 
наступныя чатыры класіфікацыі: 

 Класіфікацыя вырабаў па тэхніках вышывання. 
 Класіфікацыя вырабаў па відах і матывах вышыванага арнаменту. 
 Класіфікацыя згодна з каларытам вышыванага арнаменту. 
 Класіфікацыя твораў згодна з кампазіцыйнай пабудовай вышыва-

нага арнаменту. 
Класіфікацыя вырабаў па тэхніках вышывання 
У выніку правядзення першай класіфікацыі было вылучана 14 прыёмаў 

вышыўкі, ужытых на вырабах з калекцыі «Народнае ткацтва». Яны пад-
зяляюцца на верхашвы (34 вырабы), тэхнікі адвольнай вышыўкі (7 
вырабаў), тэхнікі скразной вышыўкі (4 вырабы) і простыя 
ўпрыгожваючыя швы (9 вырабаў). У сваю чаргу з групы верхашвоў су-
стракаюцца наступныя прыёмы: касы аднабаковы крыж (на 29 вырабах), 
падвойны крыж (на 4 вырабах), разрэджаны крыж (на 1 вырабе); касая 
двухбаковая лікавая гладзь (на 6 вырабах), прамая двухбаковая лікавая 
гладзь (на 3 вырабах); а таксама нацяг (1 выраб) і роспіс (1 выраб). З ад-
вольных тэхнік ужываюцца сцябліністы шоў (на 7 вырабах), адвольная 
гладзь (на 7 вырабах) і тамбурны шоў (на 2 вырабах). А тэхнікі скразной 
вышыўкі прадстаўлены ў калекцыі «Народнае ткацтва» толькі 
разнавіднасцямі мярэжак: “у раскол” (на 2 вырабах), “кутасік” (на 1 
вырабе) і з насцілам (на 1 вырабе). Апошняя група простых 
ўпрыгожваючых швоў у названай вышэй калекцыі прадстаўлена швом 
“уперад іголку” (на 3вырабах) і роспісам ( на 6 вырабах). 

Згодна са з’яўленнем і часам шырокага выкарыстання тэхнік 
вышыўкі, найбольш распаўсюджаных у другой палове ХІХ – ХХ стст., 
можна вылучыць два перыяды і аднесці да іх стварэнне 18 неатрыбута-
ваных прадметаў з калекцыі. 

 70-я гг. ХІХ – 40-я гг. ХХ стст. – перыяд пашырэння і папулярнасці 
вышыўкі тэхнікамі крыжа (прыёмы лікавай гладзі, якія выконваюцца 
перакрыжаванымі ў супрацьлеглых напрамках шыўкамі). Дадзеным 
прамежкам часу прадстаўляецца магчымым датаваць 14 вырабаў з 
калекцыі.  

Тэхнікі крыжа прапаноўваліся так званымі «брокараўскімі ўзорамі». 
Дадзеная назва характарызуе друкаваныя схемы для вышывання, 
увайшла ва ўжытак дзякуючы маскоўскаму парфюмернаму прадпрыем-
ству «Брокар і К» (1864 – 1917), якое выдавала рэкламныя ўлеткі са 
схемамі вышыўкі – абгорткі прадукцыі, а менавіта мыла, адэкалона і г.д. 
У навуковай мове дадзеная назва ўжываецца для ўсіх арнаментальных 
узораў народнай вышыўкі канца ХІХ – пачатку ХХ стст., 
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першакрыніцамі якіх былі малюнкі ўзорнікаў для вышывання. Ужыты 
тэрмін распаўсюдзіўся ў тым ліку і на друкаваныя ўзоры кніг па 
рукадзеллі, якія выдаваліся ў Расійскай Імперыі з 1870-х да пачатку ХХ 
ст. [2, c. 200–201]. У Заходнім Палессі вышыванне крыжам было засвое-
на толькі з 1920-х гг. [3, c. 90]. З другой паловы ХХ ст. папулярнасць пе-
райшла ад тэхнік крыжа да адвольнай гладзі [4, с. 104]. 

 Мяжа ХІХ – ХХ – другая палова ХХ стст. – перыяд з’яўлення і 
распаўсюджання адвольных тэхнік вышыўкі [4, c. 103–104], якія 
прадстаўлены на 4 недатаваных вырабах. 

Адвольныя тэхнікі – сцябліністае, тамбурнае шво, тонавая гладзь – не 
залежаць ад структуры палатна і таму з легкасцю ўжываліся, у першую 
чаргу, на вырабах з тканін прамысловай вытворчасці, якія з’яўляліся ў 
беларускім побыце з сярэдзіны ХІХ ст., а сваё пашырэнне зазналі пасля 
Першай сусветнай вайны (1914–1918) [4, c. 100; 5, c. 65–68]. Адвольная 
вышыўка лепей за ўсё прыстасавана для выканання раслінных узораў у 
паліхромнай каларыстычнай гаме, таму сваю папулярнасць набыла пас-
ля Другой сусветнай вайны (1939–1945). Дадзеная заканамернасць будзе 
тлумачыцца ніжэй. 

Дастаткова вузкі арэал выкарыстання вышыўкі тэхнікай роспіс 
(тэхніка лікавай вышыўкі, якая выконвалася прамымі шыўкамі ў розных 
накірунках) – Магілёўскае і Гомельскае Падняпроўе і Паазер’е [4, c. 87] 
дае магчымасць лакалізваць чэхлік (верхняя частка станіны кашулі) Э 
150, у якім плечавая частка рукавоў і полікі (прамавугольныя адрэзы 
тканіны, якія злучаюць станіну кашулі з яе рукавамі) вышыты акрэсле-
най тэхнікай. Аднак для Паазер’я было характэрна ўжыванне жаночых 
кашуль тунікападобнага крою, сціпласць і стрыманасць іх упрыгажэння 
[6, c. 42]. Болей таго, з канца ХІХ ст. у дадзеным рэгіёне кашуля 
выкарыстоўвалася ў якасці бялізны і насілася пад кофтай, пашытай з 
крамной тканіны, арнаментаванай фабрычным спосабам [7, c. 92]. Затое 
для падняпроўскіх жаночых кашуль полікавы пакрой і вышыты арна-
мент з’яўляюцца тыповай з’явай [6, c. 43]. Дадзеныя прыкмены 
назіраюцца на чэхліку кашулі Э 150, што верагодна адносіць паходжан-
не дадзенага вырабу да Падняпроўя. 

Класіфікацыя вырабаў па відах і матывах вышыванага 
арнаменту 

Пры правядзенні другой класіфікацыі было выяўлена 7 відаў і 19 
матываў вышыванага арнамента. Раслінны арнамент (на 20 вырабах) 
прадстаўлены наступнымі матывамі: звілістай галінкі з кветкамі (на 13 
вырабах), кветкамі з лісцем (на 7 вырабах), букетам кветак (на 3 выра-
бах), вянком з кветак (на 1 вырабах). Геаметрычна-раслінны арна-
мент (на 18 вырабах) складаецца з матываў кветак з лісцем (на 8 выра-
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бах), лістоў (на 5 вырабах), “працвілай” васьміканцовай зоркі (на 4 вы-
рабах), звілістай галінкі з кветкамі (на 3 вырабах), “дрэва жыцця” (на 2 
вырабах) і вазона з кветкамі (на 1 вырабе). Геаметрычны від арнамен-
ту, які сустракаецца ў калекцыі «Народнае ткацтва» на 9 вышываных 
вырабах, прапаноўвае матывы рамба (на 6 вырабах), рамба з 
прамянямі-адросткамі (на 1 вырабе), васьміканцовай зоркі (на 4 выра-
бах), крыжа (на 2 вырабах), квадрата (на 1 вырабах). Арнітаморфны 
арнамент (на 4 вырабах) складаецца з матыва “галубкоў”(на 2 вырабе) і 
пеўняў (на 1 вырабе), а прадметны арнамент (на 2 вырабах) 
прадстаўлены матывам прадметаў побыту і ўяўляе сабой фальбоны 
фіранак (на 2 вырабах). 

Самы прадстаўнічым па колькасці матываў відам вышыванага арна-
мента на вырабах з калекцыі “Народнае ткацтва” з’яўляецца раслінна-
геаметрычны арнамент (6 матываў). 

Згодна з перыядамі распаўсюджання відаў арнамента ў беларускай 
народнай вышыўцы з’явілася магчымасць прапановаць даціроўку для 21 
неатрыбутаванага выраба: 

 70-я гг. ХІХ ст – 40-я гг. ХХ ст. – перыяд шырокага ўжывання геа-
метрычна-расліннага вышыванага арнамента (арнамент, які адметны 
геаметрызацыяй раслінных форм). Да акрэсленнага часу можна аднесці 
15 недатаваных вырабаў. 

Геаметрычна-раслінны арнамент быў папулярызаваны пасродкам 
«брокараўскіх узораў». Вядома, што друкаваныя схемы для вышывання 
1870-х – пачатку ХХ ст. прынеслі ў традыцыйную беларускую народную 
вышыўку, якая была прадстаўлена ў большасці сваёй геаметрычным ар-
наментам, шматлікія геаметрычна-раслінныя і раслінныя матывы рускіх, 
украінскіх, а таксама заходнееўрапейскіх народных узораў  
[2, c. 200–201]. 

 70-я гг. ХІХ – 2-я пал. ХХ стст. – перыяд з’яўлення, распаў-
сюджання і папулярызацыі расліннага арнамента (арнамент, матывы 
якога імкнуцца перадаць раслінныя формы блізкімі да натуральных). Да 
дадзенага перыяду падыходзяць 6 неатрыбутаваных вырабаў. 

Раслінны арнамент пачаў распаўсюджвацца ў беларускай народнай 
вышыўцы разам з «брокараўскімі ўзорамі», аднак перыяд росквіту яго 
выкарыстання прышоўся на другую палову ХХ ст., асабліва на паслява-
енныя дзесяцігоддзі. Прычынамі з’явы былі, па-першае, страта ў трады-
цыйнага грамадства, трансфармаванага за другую палову ХІХ – першую 
палову ХХ стст., ведаў пра семантыку матываў геаметрычнага і геамет-
рычна-расліннага паходжання, а, па-другое, захапленне навакольным 
светам і імкненне перадаць яго рысы як мага больш сапраўднымі. На 
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апошняе таксама паўплываў прыўзняты настрой пасляваеннага часу і 
жаданне збавіцца ад стрэсу, які быў выкліканы ваенным ліхалеццем. 

Класіфікацыя твораў згодна з каларытам вышыванага 
арнаменту 

У выніку правядзення трэцяй класіфікацыі ўдалося вызначыць тры 
варыянты каларыстычных спалучэнняў вышыўкі на творах з калекцыі 
“Народнае ткацтва”: чырвона-чорная (шэрая) колеравая гама (29 
вырабаў), паліхромная вышыўка (14 вырабаў), манахромная вышыўка 
ніткамі чырвонага колеру (1 выраб). 

Дзякуючы ведам аб часе ўжывання тых ці іншых колераў нітак для 
вышыўкі можна прапанаваць прыблізную даціроўку для 23 прадметаў з 
калекцыі «Народнае ткацтва». 

 70-я гг. ХІХ – 20-я гг. ХХ стст. – існаванне ў продажы баваўняных 
нітак толькі чырвонага, шэрага, чорнага і сіняга колераў [5, c. 68–69]. 
Чырвона-чорнае каларыстычнае спалучэнне вышыванага арнамента ма-
юць 15 недатаваных вырабаў. 

 20-я – 30-я гг. ХХ – другая палова ХХ стст. – з’яўленне і распаў-
сюджанне рознакаляровых нітак. У калекцыі «Народнае ткацтва» 
паліхромную вышыўку маюць 8 неатрыбутаваных твораў. 

Баваўняныя ніткі жоўтага, зялёнага, сіняга, ружовага, блакітнага і г.д. 
колераў пачалі з’яўляцца ў продажы пасля Першай сусветнай вайны 
спярша ў Заходняй Беларусі, куды траплялі праз Польшчу [5, c. 68–69]. З 
цягам часу рознакаляровыя ніткі сталі даступнымі і для жыхароў Савец-
кай Беларусі. 

Класіфікацыя твораў згодна з кампазіцыйнай пабудовай 
вышыванага арнаменту 

Пры правядзенні чацвёртай класіфікацыі былі вылучаны 6 відаў і 5 
разнавіднасцяў кампазіцыйнай пабудовы вышыванага арнамента на тво-
рах з калекцыі «Народнае ткацтва». Яны складаюцца з бардзюраў (на 32 
адз. зах): з гарызантальнай пласкасной сіметрыяй (на 23 вырабах), з 
зігзагападобнай сіметрыяй (на 13 вырабах), з вертыкальнай пласкастной 
сіметрыяй (на 5 вырабах); з сетак (на 6 вырабах): рамбічных (на 5 выра-
бах), прамавугольнай (на 1вырабе); і адзінкавых матываў (на 12 выра-
бах). 

Пры атрыбуцыі вышываных вырабаў з калекцыі «Народнае ткацтва» 
быў улічаны таксама такі фактар, як час паступлення ў калекцыю 
прадметаў, якія страцілі сваю дакументацыю – 70 – 80-я гг. ХХ ст. Гэты 
час патэнцыяльна можа з’яўляцца верхнім рубежом для вырабу шэрагу 
прадметаў, якія падпадаюць пад другую палову ХХ ст. 
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Такім чынам, у выніку распрацоўкі, правядзення і параўнання 
рэзультатаў акрэсленых класіфікацый, была прапанавана даціроўка для 
20 вырабаў. 

 Да перыяда 70-х гг. ХІХ – 30х гг. ХХ ст. аднесена 13 вырабаў. 
 20 – 40-я гг. ХХ ст. датавана 4 прадметы. 
 50 – 80-мі гг. ХХ ст. – 3 вырабы. 
 На падставе аналізу вышэй акрэсленых мастацкіх характарыстык 

вышыўкі, а таксама пры параўнанні твораў калекцыі з выявамі падобных 
вырабаў у працах В. А. Лабачэўскай, В. Я. Фадзеевай, яшчэ два прадме-
ты былі аднесены аўтарам да лакальных тыпаў ручнікоў. 

 Фрагмент ручніка Э 52 быў аднесены да тыпу ручнікоў з вёскі Ма-
дора (Мал.1.). 

Дадзены тып ручнікоў аформіўся у вёсках Мадора і Кісціні 
Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці яшчэ да 1908 г., так як арэял 

 
Мал. 1. Фрагмент ручніка: 1-я пал ХХ ст. в. Кісціні Рагачоўскага р-на  

Гомельскай вобл. Э 52. Вучэбная лабараторыя музейнай справы  
гістарычнага факультэта БДУ. Фота аўтара ад 04.03.2011 г. / Асабісты архіў аўтара 

распаўсюджання дадзеных ручнікоў быў прыведзены ўпершыню 
Е. Р. Раманавым у працы ўзгаданнага года «Быт быхаўскага беларуса» 
[2, с. 78; іл. 70]. Мадорскія ручнікі характарызуецца вышыванем па бы-
лых намітках (галаўны ўбор замужняй жанчыны, які па памерах і форме 
адпавядае доўгаму ручніку) лікавай гладдзю і крыжыкам. Арнаменталь-
ная кампазіцыя Мадорскіх ручнікоў прадстаўляе сабой спалучэнне сеткі 
і 1–3 вузкіх бардзюраў. Рапартам рамбічнай сеткі з’яўляецца 
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васьміканцовая зорка, а вузкі бардзюр складаецца з моцна геаметрыза-
ваных матываў расліннага арнаменту. 

А ручнік з вёскі Опаль Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці, прывезе-
ны ў калекцыю ў 1967 г. з краязнаўчай экспедыцыі пад кіраўніцтвам А. 
Котава, быў далучаны да Драгічынскага тыпу ручнікоў (Мал. 2). 

Мастацкі канон Драгічынскага тыпу ручнікоў сфарміраваўся ў 20 – 
30-я гг. і ўжываўся да канца ХХ ст. у вёсках Драгічынскага, Іванаўскага, 
Івацэвіцкага і Пружанскага раёнаў. Для яго вырабаў характэрна спалу-
чэнне тэхнік узорыстага ткацтва і паліхромнай вышыўкі адвольнай то-
навай гладдзю. Вышываны матыў звілістай галінкі з кветкамі расліннага 
арнаменту на дадзеных ручніках сканпанаваны ў тры бардзюры 
зігзагападобнай сіметрыі рознай шырыні, месца для якіх было спецы-
яльна пакінута ў працэсе ткання. З 70-х гг. ХХ ст. баваўняныя ніткі 
«мулінэ» для вышыўкі Драгічынскіх ручнікоў былі заменены на акрыла-
выя [2, c.43–44; іл. 33–34]. 

 
Мал. 2. Ручнік: 20–60-я гг. ХХ ст. в. Опаль Іванаўскага р-на Брэсцкай вобл.  

Э 2. Вучэбная лабараторыя музейнай справы гістарычнага факультэта БДУ.  
Фота аўтара ад 04.03.2011 г./ Асабісты архіў аўтара 

Правядзенне класіфікацыі вышываных твораў з калекцыі «Народнае 
ткацтва» па шэрагу параметраў аказала станоўчы ўплыў на вывучэнне 
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калекцыі. Па-першае, удалося разглядзець розныя мастацкія 
характарыстыкі вышываных вырабаў. Па-другое, на іх аснове вылучыць 
унікальныя і тыповыя прадметы. А па-трэцяе, прапанаваць магчымую 
атрыбуцыю для 20 вырабаў. Аднак выбраныя аўтарам класіфікацыі не 
дазваляюць усталяваць дакладную дату стварэння. Акрамя таго, прывед-
зеныя класіфікацыі не вырашылі праблему вызначэння месца паходжан-
ня вырабаў з вывучаемай калекцыі, аздобленых вышыўкай. Таму дадзе-
ныя пытанні патрабуць далейшага асэнсавання і пошуку новых метадаў 
даследавання. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  
МАССОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

НАПОЛЕОНОВСКОГО НАШЕСТВИЯ 

И. И. Дубонос 

Две сотни лет назад в Россию пришла первая Отечественная война. 
Cлед, который эта война оставила в исторической памяти народа, – не-
изгладим. Однако постепенно начинает происходить сознательное пре-
уменьшение значения поражения Наполеона в России как важнейшего 
фактора падения его империи. 

Конечно, если мы обратим внимание на монографии, посвященные 
именно проблематике наполеоновских войн, которые были написаны 
специалистами в этой области, то мы увидим, что все они признают 
важность российской кампании Наполеона вне зависимости от того, на 
каком языке разговаривают их авторы. Но не монографии формируют 
общее восприятие: их прочтут от силы тысячи человек. Но даже обра-
щение к изучению массового представления не всегда может донести до 


