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Матыў Сонца вызначаецца вялікай 

разнастайнасцю: яго паходжанне   звязана з 

рознымі рода-племяннымі саюзамі нашых далѐкіх 

продкаў, якія і ўспрымалі свяціла па-рознаму. 

Пэўным адзінствам вызначаецца хіба што легенда 

пра збліжэнне сонца з зямлѐю. У выніку мѐртвая 

зімовая прырода ажывае і квітнее.  Далей ужо 

ідуць шматлікія варыянты. Найбольш пашыраны 

сімвал гэтага саюза — ромб з прамянямі, якія ад 

яго адыходзяць (мал.1). Існуюць таксама розныя  

мадыфікацыі гэтага матыву (мал. 2 – 6). 



2. МАТЫЎ СОНЦА З 

КРЫЖЫКАМ  У ЦЭНТРЫ. 1. УЗОР СОНЦА. 

Аснова ўзору практычна адна і тая ж — ромб з прамянямі. 

Але запаўненне ромба мела варыянты. У адных выпадках 

у цэнтр ромба змяшчаецца крыжык, у другіх — маленькі 

ромбік. 



3. МАТЫЎ СОНЦА З КРЫЖЫКАМ 

 У ЦЭНТРЫ. 

4. МАТЫЎ СОНЦА З 

КРЫ ЖЫКАМ У 

ЦЭНТРЫ. 

 Крыжык у цэнтры матыву сонца абазначае мары  пра  

шчасце, думы пра душу, надзею на дапамогу сонца. 

Квадрацік (ромбік) сімвалізуе надзеі на добры ўраджай 

(мал. 2—5).  



 5. УЗОР СОНЦА. СЯННО ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛ. 

6. МАТЫЎ СОНЦА З КРЫЖАМ. МІНСК. 



У народнай свядомасці саюз зямлі 

і сонца спрадвеку звязваўся з 

жыццѐм, цяплом, ураджаем. 

Жыватворнае значэнне такога 

паяднання асабліва ярка 

праяўляецца вясною, калі мѐртвая 

зімовая прырода ажывае і квітнее. 

Гэты жыццѐвы працэс вельмі 

выразна выяўлены ў тканых і 

вышываных узорах.  



Як ужо адзначалася, матыў сонца мае выгляд ромба з 

промнямі ўбакі,  

а матыў зямлі — такі ж ромб, але з промнямі ўнутр.  



Майстрыхі ўкампанавалі адзін матыў у другі — 

атрымаўся ўзор, які сімвалізуе яднанне зямлі і 

сонца. 

Такая дасканалая кампазіцыя вобразна 

адлюстроўвае новае жыццѐ, росквіт прыроды. 



7. Ручнік. Гомельская вобл. 

 Падобныя ўзоры пашыраны па ўсѐй Беларусі. Праўда, назвы 

іх бытуюць самыя розныя: Вясна, Жыццѐ, Ярыла, але ўсе яны, як 

відаць, маюць адзіны сэнс — вясновае абуджэнне прыроды ў выніку 

збліжэння Зямлі і Сонца. 





Узор месяца ў народным мастацкім ткацтве 

перадаецца ў выглядзе ромба або некалькіх ромбаў, 

устаўленых адзін у адзін. Бакі яго гладкія ці 

зубчастыя, калі складаецца з дробных квадрацікаў, 

але не маюць ніякіх адросткаў, як узор сонца. 



У многіх народаў свету з месяцам звязаныя розная 

варажба і прадказанні. Вобраз месяца нязменна 

атаясамліваецца з начнымі з'явамі і падзеямі. Калі 

сонца гаспадарыць днѐм, то месяц — ноччу. 

Фрагмент посцілкі з узорамі Сонца 

і Месяца 





 

3 прыняццем хрысціянства памяць пра Перуна, як і 

іншых язычніцкіх багоў, бязлітасна выкаранялася. Але 

вобраз Перуна ў народнай памяці заханаўся, зліўшыся 

з вобразам хрысціянскага прарока Іллі. Ён таксама 

раз'язджае па небе ў вогненнай калясніцы і пускае 

стрэлы ў нячысцікаў і грэшнікаў. 

Спалучэнне язычніцтва і хрысціянства выпрацавала ў 

народнай свядомасці шматлікія варыянты Перуна, аса-

бліва ў спалучэнні з вобразам хрысціянскага прарока 

Іллі. Несумненную роднаснасць выяўляе і таямнічы 

бог грома і маланкі Грамавік. 3 Перуном звязаны і 

вобраз славянскага князя Грамабоя. Гэтая 

разнастайнасць выяўляецца і ва ўзорах ткацтва і 

вышыўкі. 



Вобраз Перуна звычайна ўвасабляецца ў выглядзе ромба з гарызантальна 

накіраванымі промнямі-стрэламі. Гэты матыў і сапраўды выглядае досыць 

выразна. 

Узор для вышыўкі з  матывам Перуна 

Ручнік з узорам Перуна 

Посцілка з узорам 

Перуна 



Яшчэ больш выразны сімвал таямнічага Грамавіка. 
  

  Фігура ў выглядзе ромба з 

гарызантальнымі  адросткамі-прамянямі –  

гэта   і ѐсць   сам   Грамавік, Грамнічнік. 

Ён асвячае, запальвае грамнічную свечку,  

дае ѐй сілу. А ўзор у выглядзе крыжа ўнізе 

— гэта грамнічная свечка, якую запальвае 

Грамавік. 



Іншы       характар       мае       сімвал напаўгістарычнага 

напаўлегендарнага князя крывічоў Грамабоя. 

Сімвал Грамабоя ў ткацтве нагадвае дзве васьмеркі, 

што перасякаюцца пад прамым вуглом. Магчыма тут 

ѐсць нейкія асацыяцыі з хрысціянскім крыжам. 





Яшчэ нядаўна на Беларусі быў пашыраны культ агню. «Згодна з поглядамі 

беларусаў, — пісаў у пачатку XX ст. этнограф П.Шэйн, — гэта адна з асноў сям'і»  

У славян агнѐм загадваў Жыжаль. 

«Жыжаль добры дзядзька, — казаў А.Цяслюк з Барані Аршанскага раѐна. — Ён 

усіх абдорыць: жанок — сярпамі, мужыкоў — лемяхамі, дзетак цяплом сагрэець. 

Выпаліць печы, каб старыя грэлі плечы». 

 

 

 

 

У ткацтве і вышыўцы Жыжаль паказваецца багата распрацаваным матывам, у 

аснове якога — васьміканцовая разетка-зорка. Ад яе адыходзяць моцна 

стылізаваныя ці досыць рэалістычныя раслінныя ўзоры ю 





У народнай мастацкай творчасці Стрыбог (славянскі бог ветру) 

увасоблены ў выглядзе разеткі з адгалінаваннямі. Але варыянты 

гэтага матыву вельмі разнастайныя. 







У многіх народаў старажытнага Усходу (Вавілон, Сірыя, 

Персія) бытаваў культ свяшчэннага дрэва жыцця. 

Сімвалізавала яно вечнасць, бясконцасць жыцця. Папулярным 

быў гэты сімвал і ў старажытных хрысціян.  

У славян, у тым ліку і ў беларусаў, многія дрэвы шанавалі 

здавен. Асаблівай пашанай быў акружаны дуб як сімвал 

магутнасці і няскоранасці.  

Матыў дрэва жыцця (Святога Дрэва) нярэдкі ў дэкоры тканых і 

вышываных вырабаў. 

Тлумачэнні такога сюжэта ткачыхамі не вызначаліся 

адзінствам. Адны казалі, што гэта матыў Святога Дрэва, дрэва 

жыцця, другія бачылі ў ім сімвал Маці-Радзіцельніцы. У тым, 

што майстрыхі не бачылі асаблівай розніцы ў гэтых матывах, 

ѐсць пэўны сэнс: і той і другі з'яўляюцца сімвалам вечнасці 

жыцця. 

 

 



Узор Святога Дрэва 



Вобраз Маці-Радзіцельніцы на ручніку майстрыхі вырашаны ў 

выглядзе дрэва жыцця. Фігуркі птушак на ім — пажаданне 

шматлікіх здаровых дзетак, ручнікі — на моцную сям'ю, свечкі 

абазначаюць памяць пра памерлых дзяцей. 

Узор Маці-Радзіцельніцы 


