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Ша нуй сваё!Ша нуй сваё!  

Фаб ры ку бу да ва лі ў свой 
час мяс цо выя жы ха ры, 
якія за ці ка ві лі ся тым, 
каб вы раб ляць зруч ны 
абу так для зі мы.

Па Смі ла віц кай ва люш-
на-лям ца вай фаб ры цы мне 
па шчас ці ла здзейс ніць са-
праўд ную эк скур сію. І бы ло 
ад чу ван не, што гэ та не прос-
та ма шын ная вы твор часць, а 
пра цэс, дзе мно гае ро біц ца 
ру ка мі і, вя до ма ж, з на ту-
раль ных ма тэ ры я лаў.

Пра асаб лі вас ці і сак рэ ты 
вы ра бу ай чын ных ва лён каў 
рас ка заў на мес нік ды рэк-
та ра Смі ла віц кай ва люш-
на-лям ца вай фаб ры кі 
Ула дзі мір КУ ЛА ГІН: «На 
прад пры ем стве мож на ўба-
чыць га то выя ва лён кі. Яны 
ўтуль ныя, мяк кія, пры жа дан-
ні на іх на дзя ва юц ца га лё шы. 
Ад нак та кі абу так ча сам да-
 пра цоў ва ец ца: на яго пры-
клей ва юць па дэ шву, якую 
да дат ко ва пра шы ва юць. 
Ча сам да да ец ца аплі ка цыя, 
пэў ны ўзор. Вя лі кай па пу ляр-
нас цю ка рыс та юц ца ва лён кі,
зроб ле ныя ў фор ме бер цаў, — 
ад нак за звы чай іх па стаў-
 ля юць за мя жу, на прык лад 
ва Укра і ну і Уз бе кі стан, дзе 
яны най лепш рас куп ля юц ца. 
Гэ та лёг кія і зруч ныя для нос-
кі ва лён кі».

Фаб ры ка пра цуе з усі мі 
буй ны мі ўні вер ма га мі ў аб-
лас цях на шай кра і ны. Ад нак і 
за ме жа мі Бе ла ру сі смі ла віц-
кія ва лён кі хут ка раз ля та юц-
ца. Яны трап ля юць у Поль-
шчу, Укра і ну, Фін лян дыю, Эс-
то нію, Нар ве гію. Але асноў-

ныя па куп ні кі — гэ та Ра сія і 
Ка зах стан. У не вя лі кай коль-
кас ці ва лён кі за каз ва юць на-
ват з-за акі я на — Ка на да і 
Аме ры ка. А ня даў на па сту піў 
за каз з Іта ліі — на ва лён кі з 
на ту раль ным фут рам: ця пер 
гэ та ў іх хіт се зо на.

Што год у Смі ла ві чах вы-
раб ля ец ца ка ля 70 000 пар 

ва лён каў. Ад нак гэ та ліч ба 
апош ня га ча су, ка лі по пыт на 
та кі абу так кры ху ўпаў. Лі-
та раль на 6-7 га доў та му тут 
вы раб ля лі што год 200 000 
пар ва лён каў. За тое ця пер 
на фаб ры цы шы юць яшчэ і
коў дры, і па душ кі ў паў та ра-
два ра зы боль шым аб' ёме, 
чым ра ней.

— Вы раб ва лён каў на 
фаб ры цы — на па ло ву руч ная 
пра ца, — ад зна чае Ула дзі мір 
Ку ла гін. — На ту раль на, гэ та 
не ша па валь ства, ка лі ва лён-
кі цал кам ро бяц ца ўруч ную 
до ма, су шац ца ў пе чы (асаб-
лі ва та кая тра ды цыя за ха ва-
ла ся ў Ві цеб скай воб лас ці, 
дзе вы раб ля юць якас ныя ва-
лён кі). Да рэ чы, фаб рыч ныя
ва лён кі даў жэй но сяц ца. 
А пе ра ва га ва лён каў ша па ва-
лаў у тым, што яны больш 
мяк кія.

Мы па ці ка ві лі ся, на ту раль-
на, які кошт та ко га цёп ла га 
за да валь нен ня? Ака за ла ся, 
ён до сыць дэ ма кра тыч ны. 
Га то выя ва лён кі на гу мо вай 
па дэ шве, якія час та вы ка-
рыс тоў ва юць ра бо чыя на бу-
доў лях, лес ні кі на пры ро дзе,
каш ту юць зусім недорага. 

За ва лён кі-бер цы да вя дзец-
ца ад даць крыху больш, бо іх 
скла да ней вы ра біць — трэ-
ба і раз рэ заць, і пад шыць, і 
па да гнаць. На прад пры ем-
стве ад зна ча юць, што вель-
мі ха це лі б пра да ваць свае 
вы ра бы да ра жэй. Ад нак на 
да дзе ны мо мант яны ра зу ме-
юць, што іх па куп ні кі не вель-

мі за мож ныя лю дзі. Та му за 
апош нія паў та ра го да тут ні 
ра зу не па вы сі лі кошт.

— На сён няш ні дзень у 
нас ёсць вя лі кая праб ле ма — 
гэ та ад сут насць ды зай не ра. 
Яна звя за ная з тым, што мы 
зна хо дзім ся за 20 кі ла мет раў 
ад Мін ска, у той жа час не 
мо жам пра па на ваць вель мі 
вы со кі за ро бак, — рас каз вае 
на мес нік ды рэк та ра. — Ад-
нак, бы вае, мы ро бім пэў ныя 
ка лек цыі, су пра цоў ні ча ю чы 
з кан крэт ным ра сій-
скім ці бе ла рус кім 
ды зай не рам. На-
прык лад, з На тал-
ляй Ва да п'я на вай, 
Сяр ге ем Шы ро кім, 
якія ця пер пра-
цу юць у Маск ве. 
Апош нія год-два 
звяр та лі ся да ін-

шых спе цы я ліс таў. Сам ва-
лё нак за звы чай ды зай не ру 
кра наць не трэ ба (ка лі яго 
раз рэ заць, вы раб ужо не бу-
дзе на столь кі доб ра за хоў-
ваць цяп ло) — ён аздаб ля-
ец ца толь кі звер ху.

За ві таў шы ў свое асаб лі-
вы вы твор чы му зей фаб ры-
кі, мож на ўба чыць ва лён кі з 

эмб ле май БА ТЭ — зроб ле-
ныя ў свой час ад мыс ло ва 
для фут боль най ка ман ды ў 
коль кас ці 1000 пар. Ёсць тут 
і ва лён кі з эмб ле май Са лі-
гор ска га ка лій на га кам бі на-
та, за во да імя Каз ло ва, Бе-
ла рус бан ка.

За звы чай ва лён кі вы раб-
ля юць бе ла га, шэ ра га, чор-
на га, ча сам ка рыч не ва га 
ко ле раў. Іх не пры ня та фар-
ба ваць у ней кія ко ле ры: тут 
пры трым лі ва юц ца эка ла гіч-
най тэх на ло гіі.

Вар та ад зна чыць, што зу-
сім хут ка ў Смі ла віц кай ва-
люш на-лям ца вай фаб ры кі 
юбі лей: 8 са ка ві ка ёй споў-
ніц ца 90 га доў.

— Наш ды рэк тар Ва сіль 
Са бан ад пра ца ваў на фаб-
ры цы ка ля 40 га доў, на па-
 са дзе кі раў ні ка — ка ля 
30 га доў. У мно гім прад пры ем-
 ства за ха ва ла ся ме на ві та 
дзя ку ю чы яму, — упэў не ны 
Ула дзі мір Ку ла гін. — Ра ней 
ана ла гіч ныя ўста но вы бы лі 
яшчэ ў Баб руй ску і ў На-
ва груд ку. Але цяж кія 90-я 
га ды гэ тыя фаб ры кі не пе-
ра жы лі. А нам уда ло ся вы-
ста яць... Фаб ры ку бу да ва лі ў 
свой час мяс цо выя жы ха ры, 

якія за ці ка ві лі ся тым, 
каб вы раб ляць зруч-
ны абу так для зі мы. 
Ра ней прад пры ем ства 
змя шча ла ся не ў вя лі-
кім цаг ля ным бу дын ку, 
а ў ма лень кай драў ля-
най ха ці не. Там пра ца-
ва ла не вя лі кая ар цель 
з 2-5 ша па ва лаў, якія 
ўруч ную вы раб ля лі ва-
лён кі.

Ця пер на прад пры ем стве 
пра цу юць ка ля 100 ча ла-
век. У леп шыя ча сы бы ло 
200 ча ла век. Але лі та раль на 
ад на-дзве ха лод ныя зі мы — 
і вы твор часць зноў іс тот на 
па вя лі чыц ца.

«Нам на ру ку ха лод ныя зі-
мы. Ад нак на двор'е сі ну са і-
даль нае, — упэў не ны Ула дзі-
мір Ку ла гін. — Тры-ча ты ры 
га ды тры ма ец ца цяп лей шае 
на двор'е, а за тым тры-ча ты-
ры га ды ціс не ма роз. Та кія 
цык ліч ныя зме ны ад бы ва юц-
ца па ста ян на».

Ця пер на прад пры ем стве 
вы раб ля ец ца ка ля 30 роз ных 
ма дэ ляў ва лён каў — дзі ця-
 чых, жа но чых і муж чын скіх — 
на лю бы густ. Усё для та -
го, каб тыя, хто іх абу вае, не 
мерз лі. І каб на клі каць ма-
роз ныя зі мы!

Чэр вень скі ра ён



ГА ЛОЎ НАЕ — 
БЫ ЛА Б ЗІ МА

А ва лён каў хо піць усім

Ня даў на па ба чыў свет збор нік тан ца-
валь ных най гры шаў «Лю бан ская дзя-
сят ка плюс» у дзвюх част ках. Асно-

ву збор ні ка скла да юць най гры шы да 
агуль на вя до мых тан цаў, та кіх як ля во-

ні ха, кра ка вяк, кар пет, ба ры ня і ін шыя. 

Рэ гі я наль ныя ва ры ян ты ха рэа гра фіі 

дзе ся ці гэ тых тан цаў і ўтва ра юць «Лю-

бан скую дзя сят ку» тан цаў. Але ў збор-
ні ку зме шча на больш тан ца валь ных 

най гры шаў дзе ля леп ша га прад стаў-
лен ня тан ца валь най тра ды цыі Лю бан-
шчы ны.

У пер шую част ку збор ні ка ўвай шлі 
26 най гры шаў най больш вя до мых тан цаў Лю-

бан шчы ны ў вы ка на ні ту тэй шых му зы каў-
са ма ву каў Ва сі ля Се маш ке ві ча (гар мо нік) і 
Мі ка лая Юніц ка га (вя сель ны ба ра бан). Для 
за пі су най гры шаў вы ка ры ста ныя ме на ві та 
гэ тыя ін стру мен ты, бо яны ма юць най больш 
звык лае для су час ні каў гу чан не.

Най гры шы за пі са ныя ў па воль ным тэм пе 
і пры зна ча ныя для да па мо гі ў раз вуч ван ні 
тан цаў.

Дру гая част ка збор ні ка за пі са ная з удзе-
лам Ва сі ля Се маш ке ві ча (гар мо нік), Мі ка лая 
Юніц ка га (вя сель ны ба ра бан), Дзя ні са Су хо-
га (ду да, скрып ка), Ста ні сла ва Ча ву са (ду да, 
скрып ка), Сяр гея Чуб ры ка (ду да, цым ба лы), 
Ра ма на Яра ша (клар нет, ці «бэй на»).

Най гры шы за пі са ныя ў ад па вед ным тэм-
пе і вы ка на ныя на му зыч ных ін стру мен тах, 
най больш ха рак тэр ных для ча соў шы ро ка га 
бы та ван ня тан цаў. Ме ло дыі да са мых ста-
ра жыт ных тан цаў вы ка на ныя на ду дзе, да 
паз ней шых — на скрып ках і цым ба лах, да 
са мых бліз кіх на ша му ча су — на гар мо ні ку 
і клар не це, ці «бэй не», як на зы ва лі яго на 
Лю бан шчы не. Скрозь, як і бы ло тра ды цый на, 
гу чыць ба ра бан.

Та кім чы нам, зроб ле на спро ба раз мер ка-
ваць му зыч ныя най гры шы па пе ры я дах уз нік-
нен ня му зыч на га ма тэ ры я лу і ін стру мен таў ад 
«ду до вай» му зы кі да му зы кі «гар мо ні ка вай». 
Збор нік ство ра ны пры пад трым цы Лю бан ска-

га ра ён на га цэнт ра куль ту ры». Укла дан не 
дыс ка — Сяр гей Вы сквар ка. Ка ар ды на та рам 
пра ек та вы сту пі ла На стас ся Ку ха рэн ка



Ці чу лі?Ці чу лі?  

Ды зайн вок лад кі дыс ка рас пра ца ва ла 
На стас ся ЯН КОЎ СКАЯ.

Тра ды цый нае ша па валь ства — ра мяст во, без яко га 
на на шых зем лях здаў на не маг чы ма бы ло абы сці ся. 
У лю бой мяс цо вас ці зна хо дзі лі ся ўмель цы, здоль ныя 
за бяс пе чыць жы ха роў усіх на ва коль ных вё сак цёп-
лы мі і ўтуль ны мі ва лён ка мі. Ча сы змя ні лі ся — ця пер
вы бар зі мо ва га абут ку больш шы ро кі: гэ та і бо ты, 
і ча ра ві кі, і мод ныя па ру се зо наў та му угі. Ад нак і тра-
 ды цый ныя ва лён кі ўсё-та кі не стра ці лі свае па зі цыі — 
іх най час цей на дзя ва юць тыя, хто пра цуе на ву лі цы. 
Зда ра ец ца, для свай го гар дэ ро бу іх вы бі ра юць і най-
леп шыя мод ні кі. Больш за тое, у Бе ла ру сі ёсць цэ лая 
фаб ры ка, дзе вы раб ля юць ва лён кі. І за па тра ба ва ныя 
яны, між ін шым, не толь кі ў нас, але і ў бліз кім і да лё-
кім за меж жы.

Вый шаў збор нік най гры шаў для на ву чан ня тан цам
ЛЮ БАН СКАЯ 10+

Ня даў на па сту піў за каз 
з Іта ліі — на ва лён кі 
з на ту раль ным фут рам: 
ця пер гэ та ў іх хіт 
се зо на.


