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Біз нес на асі не
На Дні пісь мен ства ў Бя лы ні-

 чах, які сё ле та пры ма ла Ма гі лёў-

шчы на, я звяр ну ла ўва гу на не-

звы чай ныя экс па на ты ад Глус ка га 

ра ё на — ста ра даў нія ча ма да ны, 

асі на вы ка пя люш (хо ць мне спа-

чат ку па да ло ся, што ён са ла мя-

ны), гар дэ роб са вец кай мод ні цы. 

Як вы свет лі ла ся, усё гэ та мае да-

чы нен не да ле ген дар най фаб ры-

кі, якая да рэ ва лю цыі на зы ва ла ся 

«Спарт ры», а по тым пе ра жы ла

шмат транс фар ма цый і змен 

на зваў. Але спра ва па вы твор час-

ці той са май спарт ры — асі на вай 

габ люш кі, якую рас па чаў у бе ла-

рус кай глы бін цы прад пры маль ны 

не мец, — жы ла амаль да раз ва лу 

вя лі кай кра і ны. Па доб ных ёй на 

ўвесь Са вец кі Са юз бы ло яшчэ 

дзве — на Ура ле і ў Ле нін гра дзе. 

З асі на вай габ люш кі тут ра бі лі на-

рых тоў кі для ка пе лю шоў, фі ра нак і 

ін шых вель мі за па тра ба ва ных рэ-

чаў. У ка пе лю шах з глус кай ра гож-

кі фар сі лі са вец кія мод ні цы і на ват 

за меж ныя біз нес ву ман. Праў да, 

кру та?

— У нас у Глус ку жы ве дач ка 

май стры хі, якая ме ла да чы нен не 

вось да гэ тых ка пя лю шы каў, — за-

 інт ры га ва ла на чаль ні ца аддзе ла 

ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры 

і па спра вах мо ла дзі Глус ка га 

рай вы кан ка ма Але на СА МУЙ-

ЛІК, кіў ком па каз ва ю чы на вя лі кі 

стэнд, дзе ма ла дая дзяў чы на за 

стан ком пля це асі на вую ка су.

Ні на Шум прый шла на фаб ры-

ку сям нац ца ці га до вай дзяў чы най 

ў кан цы 40-х мі ну ла га ста год дзя. 

На той мо мант у ар це лі пра ца ва лі 

не каль кі сот няў ча ла век, пры чым 

70 % з іх бы лі кам са моль ца мі. Не 

дзіў на, што ад бы ло ся, ка жу чы су-

час най мо вай, рэ брэн дзі ра ван не 

наз вы прад пры ем ства на больш 

рэ ва лю цый ную «КІМ» — Ка му ніс-

тыч ны ін тэр на цы я нал мо ла дзі. А ў 

1960 го дзе ар цель пе рай ме на ва лі 

ў прам кам бі нат. Вы твор часць бы ла 

знач на па шы ра на, але драў ня ная 

габ люш ка пра цяг ва ла вы раб ляц-

ца. Пра яе на ват на пі са лі ў сва ім 

не ўмі ру чым ра ма не «12 крэс лаў» 

Ільф і Пят роў: «Унут ры мод най і 

ка пя люш най ква тэ ры не бы ло ні 

спарт ры, ні ад строй ван ня, ні без-

га ло вых ма не ке наў з афі цэр скай 

вы праў кай...» Гас па ды ня ква тэ ры 

прос та знай шла ін шы спо саб пад-

за ра біць. Але ёсць лю дзі, якія па мя-

та юць ка лі не пра ка пя лю шы кі, дык 

пра фі ран кі з глус кай спарт ры, якія 

ўпры гож ва лі крым скія здраў ні цы.

Дзяў чы на з пла ка та
Май стры хі  Ні ны Шум ужо, на 

жаль, ня ма ў жы вых, але яе дач-

ка Ган на Шум жы ве ў гіс та рыч-

най част цы га рад ско га па сёл ка, 

дзе ра ней зна хо дзіў ся яў рэй скі 

квар тал. По бач — ап тэ ка, і Ган-

 на Шум с цвяр джае, што ка лісь ці 

гэ тым вя лі кім до мам, дзе акра мя 

яе жы ве яшчэ дзве сям'і, ва ло даў 

за мож ны яў рэй. Ён жа быў ула-

даль ні кам ап тэ кі. Дом з вы со кай 

стол лю агуль най пло шчай пры-

 клад на 150 «квад ра таў» па бу-

 да ваў са бе ў 1880 го дзе. За раз у 

Ган ны ра монт і мы ся дзім у за стаў-

ле ным роз най мэб ляй па коі. Да рэ-

чы, част ко ва зроб ле най на Глус кім 

прам кам бі на це. Сён ня гэ та, лі чы, 

му зей ныя экс па на ты.

— Гэ тым крэс лам і зэ длі кам 

ужо бо лей чым 70 га доў, — ка жа 

су раз моў ні ца. — У нас ка лісь ці быў 

поў ны на бор мэб лі. Я ся дзе ла на 

крэс ле, ра бі ла ўро кі і ўяў ля ла ся бе 

ца ры цай, бо гэ та крэс ла бы ло з 

та кой спін кай, што па да ва ла ся мне 

тро нам. А яшчэ яно вель мі дыс-

цып лі на ва ла. Ка лі мы з сяст рой 

ха дзі лі ў му зыч ную шко лу, хат нія 

за дан ні заў сё ды вы кон ва лі на гэ-

тым тро не. Мо жа це смя яц ца, але 

на ват ін стру мент па-ін ша му гу чаў. 

Крэс ла не ве ра год ным чы нам сты-

му ля ва ла ста ран насць. Да яго так 

і ха це ла ся звяр нуц ца, як Га еў у 

чэ хаў скім «Віш нё вым са дзе» да 

ша фы, — па ва жа нае крэс ла.

Акра мя ма ці, на фаб ры цы 

пра ца ваў і баць ка Ган ны Ва дзім. 

Жан чы на згад вае, як ён 

пры ехаў з Укра і ны ў іх 

ма лень кі га ра док, уба чыў 

юную Ні ну і вы ра шыў за-

стац ца. Глуск на огул лі-

чыў ся перс пек тыў ным 

на се ле ным пунк там. Тут 

бы ло шмат мо ла дзі і ні я-

кіх праб лем з ра бо тай.

— На шы май стры ме лі 

за ла тыя ру кі, — за пэў ні-

вае Ган на. — Ра бі лі дзве-

ры, ку хон ныя гар ні ту ры, 

вы кон ва лі ін ды ві ду аль-

ныя за ка зы — сю ды пры-

яз джа лі за мэб ляй з уся го 

Са вец ка га Са ю за. Той жа 

Кір ко раў, як мне рас каз-

ва лі, дзве ры за каз ваў. 

Пас ля раз ва лу Са ю за 

прад пры ем ства аб анк-

ру ці ла ся. А да та го ча су 

на ім мож на бы ло за ра біць вель мі 

доб рыя гро шы.

Ча ма дан 
з аб ры ко са вым 
ва рэн нем

А хто не ве дае пра глус кія ча ма-

да ны? У ся мі дзя ся тыя імі ка рыс та-

лі ся, на пэў на, усе жы ха ры Са вец-

ка га Са ю за. Глуск па стаў ляў іх ва 

ўсе ку точ кі вя лі кай кра і ны, у тым 

лі ку ў Маск ву, Ле нін град, Свярд-

лоўск. У Ган ны яшчэ за ха ва ла ся 

не каль кі та кіх ча ма да наў. На ту-

раль ная ску ра, ме та ліч ныя раж кі, 

драў ля ныя дэ та лі, кар дон — бы ло 

прэ стыж на ва ло даць та кім мод-

ным ак сэ су а рам. Ча ма да нам не 

менш за паў ста год дзя, ка жа Ган на 

і смя ец ца, што яна іх ра вес ні ца.

— З ма лень кім, які на зы ва юць 

яшчэ дэ мбель скім, баць ка ха дзіў 

у лаз ню — там вель мі зруч на раз-

мя шча лі ся ве нік і пры на леж нас ці

для мыц ця, — усмі ха ец ца яна. — 

А вунь з тым, што кры ху па бо лей, мы 

ез дзі лі ў гос ці да ба бу лі ва Укра і ну. 

Ро дам мой та та з Да не цкай воб-

лас ці, з сум на вя до май нам сён ня 

Гор лаў кі. Але ў тыя ча сы гэ та бы ло 

мес ца, ку ды я лю бі ла ез дзіць на ка-

ні ку лы. На зад вяр та лі ся з поў ным 

ча ма да нам пры сма каў. Ба бу ля ра-

бі ла цу доў нае аб ры ко са вае ва рэн-

не і мы цал кам за паў ня лі ім ча ма-

дан — ён ста на віў ся не пад' ём ны. 

Еха лі тры дні. Вы яз джа лі з Баб-

руй ска, а ў Хар ка ве ра бі лі пе ра-

сад ку. Ба бу лі ны пель ме ні, бар шчы

і ва рэ ні кі да гэ туль згад ваю з 

на сталь гі яй.

У ся рэ дзі не 80-х Ган на, ка лі ву-

чы ла ся ў ста рэй шых кла сах, на ват 

пад пра цоў ва ла пад час ка ні кул на 

зна ка мі тай вы твор час ці. Бы ла пры 

спра ве і ме ла ўлас ныя гро шы. 

На огул, ка жа, жы лі ці ка ва. А ў час 

па ра даў вель мі га на ры лі ся, ка лі 

аб' яў ля лі, што ў ка ло не ідуць ра-

бот ні кі Глус ка га прам кам бі на та.

Ста нок, які зра біў 
Глуск вя до мым 
на ўвесь свет

Каб кар цін ка скла ла ся цал кам, 

трэ ба па бы ваць у ра ён ным гіс то ры-

ка-края знаў чым му зеі, дзе за хоў-

ва ец ца тое са мае аб ста ля ван не, 

дзя ку ю чы яко му не мец раз ба га цеў, 

а Глуск стаў вя до мым мес цам.

— Яго нам пе рад алі мяс цо выя 

жы ха ры, — удак лад няе га лоў ны за-

ха валь нік му зея Воль га БАЙ КО.

Прын цып ра бо ты прос ты: за-

ма ца ваў пры ста са ван не на сця не, 

за ціс нуў у ім драў ля ную на рых тоў-

ку — і з да па мо гай ра за ка ра бі са-

бе та ню сень кую габ люш ку. Яшчэ 

ад но пры ста са ван не пры зна ча ла-

ся для та го, каб плес ці з яе ко сы. 

А вы раў ноў ваць іх да па ма гаў так 

зва ны прэс.

— Ад на ча со ва мож на бы ло зра-

біць ча ты ры сту жач кі. З іх по тым 

тка лі асі на выя ра гож кі. У са-

вец кі час яны вель мі шы ро-

ка вы ка рыс тоў ва лі ся ў якас-

ці фі ра нак, — ка жа Воль га і 

па каз вае на яшчэ адзін ста-

нок. Ён як раз і пры зна ча ны 

для та го, каб ра біць на ім 

гэ тыя па лот ны.

Су пра цоў ні ца му зея рас-

каз вае, што пра ца ва лі на 

фаб ры цы ў не каль кі змен, 

і пер шая рас па чы на ла сваю

ра бо ту аж но ў чатыры га дзі-

ны ра ні цы. Тым, хто ха цеў 

пад за ра біць, да зва ля ла ся 

плес ці габ люш ку до ма. Гэ та 

быў да дат ко вы за ро бак.

Ка жуць, што за па лот на мі 

глус кіх тка чых пры яз джа-

лі на ват з кра ін Цэнт раль-

най Азіі. За ад но пла ці лі 

14—16 ка пе ек. Не шмат, але ж 

гэ та бы лі жы выя гро шы.

— Заў сё ды ці ка ва раз-

маў ляць з людзь мі, якія ба-

чаць у му зеі зна ё мыя рэ чы 

і рас каз ва юць, як пра ца ва-

лі, — ка жа Воль га. — Ста-

но віц ца зра зу ме ла, што 

не да рэм на збі ра еш усё 

гэ та. У Бя лы ні чах на Дні пісь мен-

ства да нас па ды шла жан чы на і 

на ват рас пла ка ла ся, гле дзя чы на 

су кен кі са вец ка га пе ры я ду. У та кіх 

мы ха дзі лі ў ма ла до сці, з на сталь-

гі яй ска за ла яна. А мы са бра лі іх, 

каб на га даць, што тыя так са ма 

вы раб ля лі ся на на шым прам ка бі-

на це. У іх кра са ва лі ся мяс цо выя 

мод ні цы.

У му зеі ёсць яшчэ і Кні га на-

род най сла вы, ку ды ўпі са ны ім ёны 

тых, хто меў да чы нен не да Глус ка га 

прам кам бі на та. Яе пе рад алі бы лыя 

ра бот ні кі з на дзе яй, што іх на шчад-

кі бу дуць га на рыц ца сва ёй ма лой 

ра дзі май. Бо быў час, ка лі Глуск 

гры меў на ўвесь Са вец кі Са юз.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

г. п. Глуск.

ІН ТЭР' ЕР 
ДЛЯ ЭСТ РАД НАЙ 

ЗОР КІ

Вось з гэ тым ча ма да нам мы ез дзі лі да ба бу лі ва Укра і ну.

У та кіх су кен ках кра са ва лі ся 
мяс цо выя мод ні цы. 

Той са мы зна ка мі ты асі на вы ка пя лю шык.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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