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“Слуцкія паясы лішні раз нагадваюць простую 

ісціну, на якой трымаецца наша зямля: шчаслівае тое 

грамадства, дзе арганічна сплятаюцца духоўныя 

каштоўнасці і матэрыяльныя сілы, традыцыі і навацыі, 

мінулае і будучае”.  

З Паслання Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь А.Р. Лукашэнкі беларускаму 

народу і Нацыянальнаму сходу Рэспублікі 

Беларусь. 8 мая 2012 года. 
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Слуцкія паясы – выдатная з’ява культурнай 

спадчыны  Беларусі. Яны невыпадкова занялі пачэсны 

тытул нацыянальнага сімвала краіны. Нашы продкі 

стварылі адметны ўзор мастацкага ткацтва, які набыў 

сусветную вядомасць.  

На пачатку XX ст. падчас станаўлення беларускай 

нацыі дзеячы беларускага Адраджэння звярнулі ўвагу 

грамадскасці на ўнікальныя творы, звязаныя з роднай 

зямлёй і створаныя нашымі выдатнымі продкамі. 

Слуцкія паясы становяцца своеасаблівым сцягам 

культурнай спадчыны. Стылізаваныя арнаменты з 

кветкавых букетаў упрыгожвалі плакаты мастацкіх 

выставак, зборнікі паэзіі, часопісы. Верш М. 

Багдановіча “Слуцкія ткачыхі”, які быў надрукаваны ў 

1913 г., пранікнуты эмацыянальным адзінствам аўтара 

з нацыянальнай гісторыяй і народнай культурай. У тыя 

часы ён максімальна адпавядаў уяўленням творчай 

інтэлігенцыі аб цяжкай працы прыгонных на пануючы 

клас. На доўгія часы літаратурны твор фарміруе 

адносіны грамадскасці да ўмоў вытворчасці слуцкіх 

паясоў насуперак гістарычным фактам, апублікаваным 

у пасляваенны перыяд. Вытворчасцю паясоў замаліся 

выключна мужчыны, а не жанчыны, як гаворыцца ў 

вершы. 

Пасля Другой сусветнай вайны ў музейных зборах 

Беларусі не засталося ніводнага цэлага слуцкага пояса. 

Толькі ў выніку актыўнай экспедыцыйнай дзейнасці 
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музейныя супрацоўнікі набылі некалькі фрагментаў 

кунтушовых паясоў, часткова – у складзе каталіцкага 

літургічнага адзення. Адзінкавыя творы былі 

перададзены ў беларускія музеі з Дзяржаўнага 

гістарычнага музея (Масква), з Чарнігаўскага 

дзяржаўнага гістарычнага музея, набыты ў прыватных 

асоб. З гэтай прычыны вынікаюць цяжкасці вывучэння 

мастацкага ткацтва. Гісторыя мануфактур 

адлюстравана ў архіўных крыніцах ці працах 

спецыялістаў, але самі паясы ў дастатковай для 

даследавання колькасці ў краіне адсутнічалі. 

Калекцыя Нацыянальнага мастацкага музея 

Рэспублікі Беларусь  лепшая ў краіне, але слуцкія 

паясы ў ёй да апошяга часу былі прадстаўлены двума 

фрагментамі. Пасля нацыяналізацыіі  маёмасці князёў 

Радзівілаў у Нясвіжскім замку (1939) у музей былі 

перададзены 32 слуцкія паясы. Яны зніклі падчас 

Другой сусветнай вайны, але вядома, што ў 1940 г. 

паясы дэманстраваліся на выстаўцы Беларускага 

выяўленчага мастацтва ў Маскве. 

Вядома, што найбольш буйныя калекцыі паясоў 

захоўваюцца ў шматлікіх музеях Польшчы ў Варшаве, 

Кракаве, Познані. Значныя зборы ёсть і ў Расіі. 

Па ініцыятыве кіраўніцтва Нацыянальнага 

мастацкага музея Рэспублікі Беларусь з дапамогай 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, амбасадаў 

Польшчы, Літвы, Украіны, Расіі на працягу 2008 – 2015 
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гг. былі ажыццёўлены міжнародныя праекты па 

экспанаванні кунтушовых паясоў пераважна слуцкай 

вытворчасці ў мастацкім музеі. Дзякуючы намаганням 

навуковых супрацоўнікаў розных краін грамадства 

Беларусі ўпершыню атрымала магчымасць усебакова 

пазнаеміцца з разнастайнымі ўзорамі менавіта слуцкіх 

паясоў і паясоў слуцкага тыпу, якія вырабляліся на 

мануфактурах Польшчы, Францыі, Аўстрыі. 

Комплексны метад экспанавання дазволіў гледачам 

упэўніцца ў адметнасцях твораў радзівілаўскай 

мануфактуры ў параўнанні з аналагамі іншых 

вытворцаў. 

Акрамя ўсеагульнай падтрымкі гэтых праектаў 

грамадскасцю, іх галоўнамі вынікамі стала падтрымка 

на дзяржаўным узроўні. Пастановай Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь ад 22 лістапада 2012 г. № 1069 

была зацверджана Дзяржаўная праграма адраджэння 

тэхналогій і традыцый вырабу слуцкіх паясоў і 

развіцця вытворчасці нацыянальнай сувенірнай 

прадукцыі “Слуцкія паясы” на 2012 – 2015гг.  

Дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы з’явілася 

магчымасць папаўнення музейных збораў арыгіналамі 

паясоў, вывучэнне замежных калекцый, стварэнне 

дакладных копій, якія маюць выключнае значэнне ў 

прадстаўнічых, адукацыйна-асветніцкіх мэтах і 

садзейнічаюць узбагачэнню сувенірнай прадукцыі. 

Прыняцце праграмы адлюстроўвае важныя напрамкі 
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доўгатэрміновай дзяржаўнай палітыкі ў сферы 

захавання, падтрымкі і развіцця нацыянальных 

традыцый, а таксама стаўленне сучаснага грамадства да 

гістарычнай спадчыны. 

Сучасны этап адраджэння традыцый слуцкіх паясоў 

яскрава дэманструе фабрыка  мастацкіх вырабаў 

“Слуцкія паясы” ў Слуцку. Згодна з рашэннем 

Дзяржаўнай праграмы, на базе існуючага 

прадпрыемства быў рэканструяваны асобны корпус, 

дзе пачалася вытворчасць копій слуцкіх паясоў і 

разнастайных сувеніраў, у якіх інтэрпрэтуюцца іх 

матывы. Тут жа размясціўся і ўнікальны Музей 

гісторыі слуцкіх паясоў. На фабрыцы ўсталяваны 

станок спецыяльнай канструкцыі, які дазваляе ў 

максімальнай ступені паўтараць старажытныя спосабы 

ткацтва, выкарыстоўваючы як натуральны шоўк, 

залатыя і срэбныя ніткі, так і іх замяняльнікі. 

Мастакі, тэхнолагі фабрыкі, спецыялісты і вучоныя 

Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 

літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта, 

якія ўваходзяць у склад створанага экспертнага савета 

пры Мінстэрстве культуры Рэспублікі Беларусь, не 

толькі адбіраюць узоры для капіравання. Яны ўважліва 

аналізуюць абраныя арнаментальныя матывы, 

кампазіцыю, суадносіны каларыстычнай гамы 

арыгіналаў слуцкіх паясоў і іх сучасных копій. 
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Справа вяртання нацыянальнай спадчыны 

працягваецца і ўзбагачаецца новымі формамі, 

тэхналогіямі. Годным вынікам дзейнасці беларускіх 

вучоных у гэтым напрамку бачыцца фарміраванне ў 

свядомаці грамадства ведаў аб іншых унікальных 

здабытках нацыянальнай культуры і, як вынік, 

шанаванне высокіх духоўных вытокаў беларускага 

народа, гонар за нашу краіну, за яе багатую гісторыю. 

 

Культурна-гістарычны кантэкст 

Беларускае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва з 

часоў свайго ўзнікнення развівалася на мяжы і ў межах 

буйных рэлігійных супольнасцей: Кіеўскай Русі, 

Вялікага Княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расіі, 

СССР. Гэтым у значнай ступені тлумачыцца і факт яго 

ценай сувязі з мастацкай культурай многіх народаў. 

Значна ўплывала на мастацтва і канфесійная сітуацыя: 

з аднаго боку, яна вызначала візантыйскае ўздеянне, а з 

другога – дала магчымасць стаць часткай заходняй 

рымска-каталіцкай культуры. Нарэшце, гэта і сімбіёз 

праваслаўнай і каталіцкай традыцый ў выглядзе 

ўніяцтва. 

Гісторыя ткацкай мануфактуры ў Слуцку 

непарыўна звязана з лёсам беларускіх зямель у складзе 

Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі, а дакладней са 

становішчам у тагачасным грамадстве радавой 
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арыстакратыі і багатага мяшчанства, ладам іх жыцця, 

характарам побытавай культуры. Узорыстыя шаўковыя 

паясы працяглы час уваходзілі ў склад мужчынскага 

касцюма – кунтушовага строю, з’яўляючыся яго 

абавязковай часткай. Гэтым можна растлумачыць 

таямніцу асаблівай папулярнасці слуцкіх паясоў, якія 

былі не толькі сацыяльнай адзнакай асобы, сведчаннем 

прыналежнасці яе да прывеліяванай эліты, але і 

відавочным увасабленнем заможнасці, багацця. 

Гісторыя Слуцкай 

мануфактуры пачынаецца ў 

1730-я гг. з майстэрань, 

закладзеных Геранімам 

Фларыянам Радзівілам. 

Гаспадар вялікіх уладанняў 

з гарадамі, маёнткамі, 

прыватным войскам, ён 

бачыў у арганізацыі 

вытворчасці шаўковых 

тканін перш за ўсе 

практычны бок, паколькі яны, а таксама дываны, 

галуны, стужкі ішлі на патрэбу двара, пашыў 

мундзіраў, кунтушовых строяў, касцюмаў акцёраў для 

мясцовага тэатра. 
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У 1740-х гг., крыху пазней 

за слуцкія, былі заснаваны 

прадпрыемствы ў Нясвіжы 

Міхаілам Казімірам 

Радзівілам. Цяжка сказаць, 

чаму ў рабоце нясвіжскай 

ткацкай мануфактуры меліся 

недахопы і яна цярпела страты. 

Сітуацыя змяняецца пасля 

смерці Гераніма Фларыяна 

Радзівіла. У 1760 г. Міхаіл 

Казімір Радзівіл  перавозіць 

стратную дагэтуль ткацкую 

мануфактуру з Нясвіжа ў Слуцк. Аб’яднанне двух 

прадпрыемстваў аказалася паспяховым і прыбытковым. 

У першыя гады дзейнасці абноўленага 

прадпрыемства яго майстэрні размяшчаліся ва ужо 

існуючых будынках , да якіх у хуткім часе дадалі 

новыя. Яны знаходзіліся на пляцы паблізу ад вуліцы, 

якая ішла ўздоўж ракі да Новага замка. На Слуцкай 

мануфактуры ад першых да апошніх гадоў яе работ 

працавалі толькі мясцовыя майстры – галоўным чынам 

мяшчане і шляхціцы. 
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Значнай фігурай на 

мануфактуры быў 

запрошаны майстар Ян 

Маджарскі, у яго абавязкі 

ўваходзілі не толькі выраб 

тканін, але і распрацоўка 

іх узораў, малюнкаў пры 

ўмове іх прадастаўлення 

гаспадару, з мэтай 

атрымання згоды на 

вытворчасць. Дакументы 

ўказваюць на тое, што 

праз некаторы час 

спачатку  Ян Маджарскі, а потым яго сын Лявон 

атрымалі дастатковую незалежнасць, узяўшы 

мануфактуру ў арэнду. Такім чынам, не толькі 

арганізацыя вытворчасці, але і фарміраванне 

асартыменту прадукцыі былі цалкам аддадзены ў рукі 

Маджарскіх. 

У перыяд росквіту мануфактуры на ёй выпускалася 

каля 200 паясоў штогод. Значная іх частка служыла 

княжаскімі падарункамі. Істотная доля прадукцыі 

персіярні паступала на рынак, а яе пакупнікамі былі 

шляхта і багатыя мяшчане, не толькі з беларускіх, але і 

з літоўскіх, польскіх і ўкраінскіх земляў. 

Вытокі мастацкіх якасцяў, арнаментацыі, а таксама 

тэхналогіі ткацтва слуцкіх паясоў мэтазгодна шукаць у 
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традыцыях усходняга тэкстылю. Працэс 

трансфармацыі ўзораў паясоў, які прывёў да ўзнікнення 

іх новага, слуцкага тыпу, пачаўся ў стамбульскіх 

армянскіх майстэрнях. Стамбульскія вырабы сталі 

дапасоўваць да густаў пакупнікоў з беларускіх і 

польскіх земляў, яны павіны былі адпавядаць іх 

галоўнай сферы выкарыстання ў кунтушовых строях, а 

таму мець адпаведную даўжыню і шырыню. 

Наступны этап акрэслены дзейнасцю мануфактур у 

Бродах і Станіславе, дзе адбылася большая адаптацыя 

пояса як элемента шляхецкага касцюма. Але карэнныя 

змены ў кунтушовых паясах былі здейснены слуцкімі 

майстрамі: завершаны і гарманічны выгляд атрымалі 

асноўныя часткі і дапасаваныя да іх дэталі, вырабы 

сталі двухбаковымі і чатырохліцавымі, з багатай 

арнаментацыяй і вытанчанай колеравай гамай. 

Практычна заўсёды ў дакументах змяшчаюцца 

звесткі пра памеры паясоў. Паводле іх, а таксама па 

захаваных вырабах можна канстатаваць, што, як 

правіла, яны мелі ад 300 да 400см у даўжыню і ад 28 да 

36 см у шырыню. Большасць вырабаў мела 

прапарцыянальныя суадносіны шырыні і даўжыні: 

1да10. 

Аб колькасці каштоўных металаў, якія ішлі на 

некаторыя з паясоў, сведчаць суадносіны ліку адзінак 

прадукцыі і агульнай вагі золата ці серабра, што 
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спісваліся пасля па выніках работы. Яна магла 

складаць ад 65 – 70 да 140 – 200 г на кожны выраб. 

Паясы слуцкай вытворчасці заўсёды пазначаліся 

ткацкімі меткамі, якія былі вытканы на іх канцах: 

“SLUCK”, “SLUCIAE FECIT” і інш. 

Слуцкія паясы ткаліся з шаўковых нітак, а таксама з 

выкарыстаннем шаўковых нітак абкручаных 

найтанчэйшым пласцінчатым дротам. Такія вырабы 

атрымалі асаблівую папулярнасць і называліся 

“літымі”. 

На Слуцкай мануфактуры паясы вырабляліся на 

ручных ткацкіх станках з бёрдамі, усе колеравыя 

эфекты ў іх атрымліваліся ніткамі ўтку. Ужывалася 

складаная сістэма чаргавання двух асноў, насцілачных і 

прыжымных нітак утку, якія ішлі па ўсёй шырыні ці па 

палове запраўкі станка, а таксама нітак “брашэ”: яны 

маглі пракладвацца у месцы свайго узору, на правым 

баку, на абодвух баках пояса. Гэта тонкая работа 

выконвалася з дапамогай маленькіх чаўначкоў. 

Стылістыка слуцкіх паясоў заснавана на 

гарманічным аб’яднанні ў кампазіцыі вертыкальных і 

гарызантальных форм дэкору. Як правіла, слуцкімі 

майстрамі выкарыстоўваўся прыём паўтарэння 

некалькіх матываў або іх інтэрпрэтацыі пры захаванні 

адзінага для паяса вобразна-пластычнага ладу. Яны 

ўдала спалучалі геаметрычную і раслінную аздобу. 
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Кампазіцыйна паясы складаліся з трох асноўных 

частак: на канцах ткаліся “галовы”, а асноўнае поле 

ўтвараў “сярэднік”. Два прамавугольнай формы 

заканчэнні, ці “галовы”, па памеры вар’іраваліся ў 

залежнасці ад агульнай даўжыні, характару 

арнаментацыі і колеру вырабу. Кожнае з такіх 

завяршэнняў вырашалася ў выглядзе адзіночных ці 

парных стылізаваных выяў з кветкамі, букетаў, 

пераплеценых сцёблаў, парасткаў з лістамі, расцвіўшых 

галінак дрэва, разнастайнай канфігурацыі медальёнаў, 

хвалістых воблачкаў. 

Паміж “галовамі” знаходзілася дамінуючая па 

велічыні частка пояса – “сярэднік”, які меў некалькі 

варыянтаў вырашэння. Як правіла, яго запаўнялі 

аднатоннымі ці арнаментаванымі палосамі, але рознымі 

па колеру і тону з абодвух бакоў. У асобных паясах 

“сярэднік” быў суцэльным без палос, з колеравымі і 

танальнымі градацыямі на кожным з бакоў. Яго 

запаўнялі сеткавым, “лусковым”, “у гарошак”, “у 

шележкі” ўзорамі. Уздоўж бакоў паясоў ішоў вузкі 

бардзюр з раслінным, звітым у паласу арнаментам. 

канцы ўсяго вырабу завяршаліся ўзорыстай стужкай. 

Неад’емнымі элементам паясоў былі прышытыя махры. 

Скласці ўяўленне аб першапачатковай колеравай 

гаме слуцкіх паясоў даволі складана. Гэта былі тканіны 

пастаяннага выкарыстання, якія потым сталі музейнымі 

і высокакаштоўнымі экспанатамі. Разам з тым на 
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падставе лепш захаваных узораў, а таксама 

даследаванняў мастацтвазнаўцаў і рэстаўратараў можна 

лічыць, што колеравыя спалучэнні тканін слуцкай 

вытворчасці будаваліся з перавагай залаціста-жоўтых, 

аранжавых, ружовых, блакітных, зялёных, карычневых 

і чырвоных тонаў. 

Зыходзячы з асаблівай каштоўнасці слуцкіх паясоў, 

з канца XVIII ст. іх пачалі шырока выкарыстоўваць у 

прадметах літургічнага прызначэння. З XIX ст. паясы 

сталі калекцыяніраваць як творы дэкаратыўна 

прыкладнога мастацтва. 

У канцы XVIII ст. адбываюццы не толькі значныя 

змены ў палітычным становішчы Беларусі (падзелы 

Рэчы Паспалітай 1772, 1793, 1795 гг.), але і 

эканамічныя змены. Уваходжанне Беларусі ў склад 

Расіі адкрыла шлях да ўключэння гаспадаркі ва 

ўсерасійскі рынак, садзейнічала пашырэнню гандлю і 

росту прамысловай вытворчасці, што не магло не 

паўплываць на лёс вотчынных мануфактур. Разам з 

тым нельга не ўлічваць і суб’ектыўныя фактары. Змена 

культурных арыенціраў і павеваў моды паўплывала на 

характар на дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

Беларусі XIX -  пачатку XXст. Змяняецца і касцюм: 

такі знакава важны яго элемент, як пояс, выходіць з 

моды. У1807 г. адыходзіць ад спраў па кіраўніцтву 

слуцкай “персіярняй” Лявон Маджарскі і некаторы час 
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яе ўзначальвае Юзаф Барсук, а ў 1823 – 1824 гг. 

фабрыка спыняе сваё існаванне. 

Ацэньваючы мастацкія асаблівасці, дасканаласць 

тэхнічнага выканання слуцкіх паясоў, можна без 

сумнення прызнаць іх выключнае значэнне ў развіцці 

не толькі беларускага, але і агульнаеўрапейскага 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Як часта 

здараецца на шляхах гісторыі, толькі на адлегласці часу 

бачна сапраўдная велічыня здабыткаў даўніны. 

Менавіта так адбылося і са слуцкімі паясамі, якія цяпер 

нібыта нанава вяртаюцца ў сучаснае жыццё. 

Вельмі важна ўсведамляць, што далучанасць да 

мінулага – гэта не толькі знаёмства з мастацкімі 

шэдэўрамі, унікальнымі помнікамі старажытнай 

культурнай традыцыі, не толькі школа духоўнага, 

маральнага выхавання, але і неаддымная частка нашага 

грамадства, у пэўнай ступені ацэнка сапраўднай 

рэчаіснасці і нават адкрыццё будучыні праз прызму 

гістарычнага вопыту.      
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