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Руч ка з паў ме ся цам 
Ста ні сла ва Ма еў ска га 

— Гэ ты ча ла век быў най буй-

ней шым вы твор цам алоў каў, 

пер' яў і кан цы ляр скіх пры лад 

у цар скай Ра сіі, і по тым, пас ля 

рэ ва лю цыі, у Поль шчы. Ён ар-

га ні за ваў сваю фір му ў 1889 го-

дзе. Яна зна хо дзі ла ся ў го ра дзе 

Пруш каў пад Вар ша вай. Гэ тая 

вы твор часць іс нуе і да сён няш-

ня га дня. Ма еў скі з'яў ляў ся вя-

лі кім кан ку рэн там зна ка мі та га 

Фа бэ ра. Яго ла га тып з паў ме-

ся цам і шас ці кан цо вай зор кай 

не раз га да ны і да гэ туль. Але 

фір мен ны знак пры сут ні чае на 

кож най ка роб цы алоў каў. Гэ тая 

ся рэб ра ная руч ка, як мне зда-

ец ца, хут чэй за ўсё бы ла вы пу-

шча на ў лі ку не вя лі кай пар тыі 

аса дак з фір мен ным ла га ты пам, 

якія зра бі лі па за мо ве вы твор-

цы. Іх по тым вы ка рыс тоў ва лі ў 

якас ці па да рун каў сяб рам аль бо 

высока  па стаў ле ным асо бам.

А ўво гу ле ў фаб ры кі вель мі ці-

ка вы лёс. Ка лі па ча ла ся Пер шая 

су свет ная вай на, Ма еў скі эва ку і ра-

ваў сваё аб ста ля ван не. (Фаб ры ка 

ў Пруш ка ве бы ла раз бу ра на. Існуе 

паданне, што кі ра ваў тан ка вым 

кор пу сам, які раз бам біў фаб ры ку, 

сын Фа бе ра.) Ёсць ле ген да, што 

Ма еў скі пер ша па чат ко ва пла на-

ваў ар га ні за ваць вы твор часць у 

на шым Ба ры са ве. І цэ лы са стаў з 

яго аб ста ля ван нем ста яў у го ра дзе 

не каль кі тыд няў. Ён ха цеў пры ста-

са ваць з гэ тай мэ тай ле са піль ны 

за вод. Але, па коль кі фронт на блі-

жаў ся, вы ра шыў пе ра нес ці ўсё ў 

глы бін ку Ра сіі — у Сла вянск (ця пер 

тэ ры то рыя Укра і ны) і там ар га ні за-

ваў вы твор часць алоў каў у га ды 

Пер шай су свет най вай ны. А пас-

ля рэ ва лю цыі Ма еў скі ўсё ж та кі 

з'е хаў у Пруш каў, але яго аб ста-

ля ван не за ста ло ся. І та ды ў Пруш-

ка ве ён зноў стаў най буй ней шым 

вы твор цам, а ў Сла вян ску на тым 

аб ста ля ван ні ад кры лі алоў ка вую 

фаб ры ку «Сла вян ская».

Пісь мо вы на бор 
з сям'і Ма нюш каў 

— Яго я на быў на аў кцы ё не ў 

Вар ша ве. Ка рыс таў ся ім Ста ні-

слаў Ма нюш ка ці не — дак лад на 

не вя до ма (бо ён па мёр у 1872 го-

дзе), а та кія на бо ры та ды як раз 

толь кі па ча лі вы пус каць. Та му, ка-

лі кам па зі тар ім і ка рыс таў ся, то 

пе рад са май смер цю. Але з ін ша-

га бо ку там мы ба чым вен зель Ма-

нюш кі: аль бо ён сам, аль бо нех та 

з яго сям'і на бор вы ка рыс тоў ваў. 

Ён зроб ле ны з да ра гіх ма тэ ры я-

лаў: ча ра па ха вы пан цыр, зо ла та. 

Та кія ра бі лі ў не вя лі кай коль кас-

ці. Звяр ні це ўва гу на сур гуч: для 

ба га тых лю дзей ту ды да да ва лі 

за ла ты па ра шок, і атрым лі ваў ся 

сур гуч з за ла ты мі кру пін ка мі.

Пісь мо вы пры бор 
мар ша ла Ся мё на 
Кан стан ці на ві ча 
Ці ма шэн кі

— Пас ля Вя лі кай Ай чын най 

вай ны мар шал Ці ма шэн ка ка ман-

да ваў у на шых акру гах (Ба ра на-

віц кім — з са ка ві ка 1946 го да, 

а з 1949 го да — Бе ла рус кім). Тут 

ажа ніў ся з на стаў ні цай з Мін ска. 

І гэты пры бор, маг чы ма, яму зра-

бі лі ў 1945 го дзе, а мо жа, кры ху 

паз ней. Але бач на, што ён руч ной 

ра бо ты. Вы ка ры ста ны мо сенж, 

шкло, па доб нае да ру бі на ва га. 

Увесь на бор ва жыць ка ля вась мі 

кі ла гра маў. Пас ля ад'ез ду мар ша-

ла гэ ты на бор за стаў ся ў сям'і яго 

пер шай жон кі.

Пё ра вая руч ка пачатку 
ХХ ста год дзя з на го ды 
ад крыц ця 10 мая 
1906 го да Сімп лон ска га 
ту нэ ля ў Аль пах

— Ся рэб ра ная асад ка з над-

пі сам «20 кі ла мет раў», ка му 

на ле жа ла, не вя до ма. Я на быў 

яе з ці ка вас ці. Ка лі па чаў вы-

ву чаць гэты над піс, знай шоў 

ін фармацыю, што ў 1906 го дзе 

ад крыў ся чы гу нач ны ту нэль у 

Аль пах на да ро зе, якая звяз вае 

швей цар скі Брыг з італь ян скім 

го ра дам До ма да со ла. Ён з'яў-

ляў ся най даў жэй шым ту нэ лем 

у све це больш за паўстагоддзя. 

Ура чыс тае ад крыц цё ру ху па ім 

адбылося 10 мая 1906 го да ў 

пры сут нас ці ка ра ля Іта ліі Вік та-

ра Эма ну і ла ІІІ і прэ зі дэн та Швей-

цар скай кан фе дэ ра цыі Люд ві га 

Фо рэ ра. І яго пра цяг ласць бы ла 

амаль 20 кі ла мет раў (19 803 мет-

ры). То бок гэ тая асад ка — ці ка вы 

ар тэ факт свай го ча су.

Пя ро Ада ма Міц ке ві ча
— Най буй ней шая вы твор часць 

сталь ных пё раў на зы ва ла ся «Рус-

кае та ва рыст ва сталь ных пё раў 

у Ры зе». Яны выпускали роз ныя 

пё ры і, як і мно гія вя до мыя фір-

мы, ра бі лі гэ та і пры мяр коў ва ю-

чы да юбі ле яў. Так, на прык лад, 

у 1898 го дзе яны зра бі лі пя ро да 

100-га до ва га юбі лею Ада ма Міц-

ке ві ча, а за тым вы пус ці лі пя ро 

да юбі лею Аляк санд ра Пуш кі на. 

Гэ та ў пэў най ме ры здзіў ляе, бо 

ў Ра сій скай ім пе рыі Міц ке віч лі-

чыў ся поль скім паэ там. Але, ві-

даць, гэ та дэ ман струе, што яго 

твор часць ме ла вя лі кае зна чэн-

не. Пя ро ста лё вае, і на ім мож на 

ўба чыць парт рэ тны бюст Міц ке-

ві ча. Зроб ле нае яно па ана ло гіі 

з пя ром Пуш кі на. Вы пус ка лі юбі-

лей ныя пё ры не вя лі кім ты ра жом, 

што ро біць іх вель мі рэд кі мі.

Пісь мо выя пры ла ды 
кня зёў Ра дзі ві лаў

— Іх я так са ма ку піў на аукцыё-

не, але не вя до ма дак лад на, каму 

ме на ві та яны на ле жа лі. Ду маю, 

гэ та не дзе па ча так ХХ ста год дзя. 

Усё зроб ле на з дрэ ва — нож для 

па пе ры, пё ра вая руч ка і ало вак. 

Але на бор больш на гад вае су ве-

нір ную пра дук цыю, бо ка рыс тац ца 

ім, ма быць, бы ло не вель мі зруч на. 

Та му што на ўсіх пры ла дах звер-

ху — па ляў ні чыя са ба кі.

Ало вач ні ца гіс то ры ка 
і края знаў цы 
Ато на Ге дэ ма на

— Яго баць ка быў нем цам, які 

на пры кан цы ХІХ ста год дзя пры-

ехаў асу шаць Рэ чыц кае Па лес се. 

Тут ажа ніў ся з бе ла рус кай, і ў іх на-

ра дзіў ся сын Атон. Ад ву чыў шы ся 

ў гім на зіі, пас ля рэ ва лю цыі ён пе-

ра браў ся ў Рэчыцу. Там зай маў ся 

гіс то ры яй, пра ца ваў на стаў ні кам 

і на пі саў кні гу «Гіс то рыя Брас-

лаў ска га па ве та» і ін шыя, якія з 

аў то гра фа мі так са ма прад стаў ле-

ны на вы стаў цы. Ку піў я ў да лё кіх 

сва я коў Ге дэ ма на гэ тую ало вач-

ні цу. Яна мае вы гляд хі ме ры і там 

ёсць гра ві роў ка, та му мож на ра-

біць вы сно ву, што пры ве зе на яна 

ў 1920—1930-я га ды.

Руч ка «Граф Цэ пе лін»
— Граф Цэ пе лін вя до мы як вы-

на ход нік ды ры жаб ля. Ды ры жабль 

(іх на зы ва лі цэ пе лі на мі) пры ля таў 

у ней кае мес ца, і лю дзі ка та лі ся на 

ім, а пас ля атрым лі ва лі су ве ні ры. 

І вось гэ тыя дзве асад кі — з та кой 

па дзеі, ка лі ды ры жабль пры ля таў у 

Та лін, зда ец ца, у 1930 го дзе. Мяс цо-

вы юве лір зра біў ся рэб ра ныя руч кі 

ў вы гля дзе ды ры жаб ля. Кож ны, хто 

на быў кві ток на цэпелін, атрым лі-

ваў та кую руч ку ў па да ру нак.

...Ула дзі мір Аляк се е віч спа дзя-

ец ца, што маг чы масць азна ё міц ца 

з яго ка лек цы я мі бу дзе ад ной чы 

ў яшчэ боль ша га ко ла лю дзей. 

За раз ён ад кры ты для пра па ноў, 

якія да зво лі лі б прад ста віць усе 

яго зна ход кі кан цы ляр скіх пры лад і 

шмат лі кіх паш то вак. Хо чац ца спа-

дзя вац ца, што з ча сам та кі му зей 

у нас з'я віц ца.

Але на ДРАП КО.

Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

СВЕД КІ 
ГІС ТО РЫІ 

ПІСЬ МЕН НАС ЦІ
Ма ла хто за дум ва ец ца, як з'я ві лі ся та кія звык лыя і па трэб ныя 

ў жыц ці рэ чы, як ало вак, руч ка... Сён ня кан цы ляр скія 

пры ла ды лю дзі ўспры ма юць як неш та са мо са бой 

зра зу ме лае. Імі вуч ні ка рыс та юц ца ў шко лах, сту дэн ты — 

ва ўні вер сі тэ тах, а да рос лыя — у сва іх офі сах. Вы стаў ка 

«Та ям ні цы кан цы ля рыі», што ад кры ла ся дня мі ў Му зеі кні гі 

На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, да зва ляе здзейс ніць 

па да рож жа ў мі ну лае і да ве дац ца гіс то рыі роз ных пры лад. 

Пра не ка то рыя экс па на ты «Звяз да» рас пы та ла ў іх 

ула даль ні ка — ка лек цы я не ра, лаў рэ а та прэ міі «За ду хоў нае 

ад ра джэн не» Ула дзі мі ра ЛІ ХА ДЗЕ ДА ВА.

Рэліквія сям'і Ма нюш каў.

Пяро вялікага Міц ке ві ча.

Пісьмовы набор маршала Ці ма шэн кі.
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