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У ме жах гэ та га вы ста вач на га 

пра ек та ў сце нах Ня свіж ска га па-

ла ца бу дуць па ка за ныя ар тэ фак ты 

з ка лек цый му зея Фіц віль я ма Кемб-

рыдж ска га ўні вер сі тэ та (Кемб рыдж, 

Вя лі ка бры та нія), На цы я наль на га 

гіс та рыч на га му зея Бе ла ру сі і На-

цы я наль на га гіс то ры ка-куль тур на га 

му зея-за па вед ні ка «Ня свіж». Ся род 

іх ары гі наль ныя ба я выя паў да спе хі 

XVІ ста год дзя, эле мен ты ба я вых і 

па рад ных да спе хаў, ахоў ныя эле-

мен ты да спе хаў для ко ней. Асаб-

лі вае мес ца ў экс па зі цыі зай ма юць 

ар тэ фак ты са збо ру му зея Фіц віль я-

ма Кемб рыдж ска га ўні вер сі тэ та. Тут 

прад стаў ле ныя эле мен ты да спе хаў, 

якія імі ту юць гра ма дзян скі гар ні тур 

та го ча су, так зва ныя ду ты са склад-

ка мі. Та кія да спе хі бы лі вы ключ на 

па рад ны мі або тур нір ны мі, іх не на-

дзя ва лі ў бой. Як пра ві ла, яны бы-

лі ба га та ўпры го жа ны гра ві роў кай, 

тру чэн нем, па за ло тай. Акра мя та го, 

для не ка то рых эле мен таў у экс па зі-

цыі вя до ма на ват імя май стра, які іх 

вы ра біў, — гэ та зна ка мі ты ня мец кі 

да спеш нік Коль ман Хель мшміт, які 

вы кон ваў за ка зы для ка ра леў скіх 

да моў і най буй ней шых маг на таў 

Еў ро пы. Ме на ві та ён быў аў та рам 

вя до ма га да спе ха Юрыя Ра дзі ві ла, 

«Лі тоў ска га Гер ку ле са», які ця пер 

экс па ну ец ца ў му зеі Мет ра по лі тэн 

(ЗША). Вы стаў ка зна хо дзіц ца ў За-

ла той за ле па ла ца ва га ан самб ля і 

бу дзе ад кры тая для ўсіх ах вот ных 

да 2021 го да. Яе на вед ван не бяс-

плат нае (пры ўмо ве на быц ця бі ле та 

ў асноў ную экс па зі цыю).

За хар КУЗЬ МІЧ.

Афі цый на гэ та мес ца на-

зы ва ец ца «Му зей гіс то рыі 

Ба ра на віц ка га ад дзя лен ня 

Бе ла рус кай чы гун кі». Тут 

раз мя шча ец ца ка лек цыя 

па ра во заў як ай чын най, так 

і за меж най вы твор час ці. 

Ёсць цеп ла во зы, па са жыр-

скія і гру за выя ва го ны роз-

ных па ка лен няў. Асаб лі ва 

ці ка вым для мно гіх эк скур-

сан таў з'яў ля ец ца дзей ны 

ма кет Ба ра на віц ка га чы гу-

нач на га вуз ла, уста ля ва ны 

ў ад ным з па са жыр скіх ва-

го наў (не за зір нуць прос та 

не маг чы ма).

У ін шых ва го нах так са ма 

ёсць экс па зі цый ныя за лы. 

Там прад стаў ле ны не ка то-

рыя ін стру мен ты, пры бо ры 

і ме ха ніз мы (на прык лад, 

руч ныя рэй ка рэз ныя і рэй ка-

свід ра валь ныя стан кі), які мі 

ў мі ну лым ка рыс та лі ся чы-

гу нач ні кі. Мож на па ба чыць і 

гру за вую дры зі ну, якую мно-

гія ве да юць ка лі не з аса біс-

та га до све ду, то па ста рых 

кі на філь мах. Ёсць тут і дзей-

ны се ма фор, і гід раў ліч ная 

ка лон ка для за праў кі па ра-

во заў ва дой.

Гэ тыя экс па на ты, без 

су мнен ня, ці ка выя як пра-

фе сі я на лам (чы гу нач ні кам, 

гіс то ры кам), так і ўсім ах-

вот ным. Дзе яшчэ атры ма-

ец ца тра піць у та кі цэ лас ны, 

на поў не ны роз ны мі ці ка він-

ка мі тэх ніч ны свет? Да рэ чы, 

у 2002 го дзе ў му зеі ства ры-

лі экс па зі цыю тэх ні кі чы гу-

нач ных вой скаў. Гэ та пу цеў-

клад чык, вы пра ва чна-пад-

бі вач ная ма шы на, ма шы ны 

для бу да ван ня мас тоў на 

па лях, зе ніт на-ку ля мёт-

ныя ўста ноў кі, якія ста ві лі 

ка лісь ці на спе цы яль ных 

чы гу нач ных плат фор мах з 

бра ні ра ва ны мі ад се ка мі для 

раз мя шчэн ня ку ля мёт ных 

сту жак.

Трап ля ю чы ў гэ ты му зей, 

усве дам ля еш пры га жосць і 

знач насць мно гіх ідэй, рэа лі-

за ва ных пры ства рэн ні чы гу-

нак. Тут мож на да кра нуц ца 

да мі ну ла га і ўба чыць гіс то-

рыю раз віц ця і ўдас ка на-

лен ня чы гу нач най тэх ні кі ў 

роз ныя ча сы. Му зей пе ры я-

дыч на па паў ня ец ца но вы мі 

экс па на та мі.

Не па да лёк ад экс па зі цыі 

пад ад кры тым не бам раз мя-

шча ец ца і му зей ны бу ды нак. 

Яго па мяш кан не да во лі ста-

ра даў няе, да ту ец ца па чат-

кам XX ста год дзя і з'яў ля-

ец ца гіс то ры ка-куль тур най 

каш тоў нас цю. А сам му зей 

быў ство ра ны ў ім у 1984 го-

дзе (ад дзел тэх ні кі быў улад-

ка ва ны ў 1999 го дзе).

На ця пе раш ні мо мант гэ-
та са мы вя лі кі чы гу нач ны 
му зей у на шай кра і не. Як 
ад зна ча юць яго ку ра та ры, 
тэх ні ку для экс па зі цый збі-
ра лі з роз ных ад дзя лен няў. 
Штось ці пры но сі лі як чы гу-
нач ні кі, так і звы чай ныя жы-
ха ры го ра да.

У му зей ным дам ку мож на 
па ба чыць шмат ці ка вых экс-
па на таў, звя за ных з пра цай 
чы гу нач ні каў. На прык лад, 

ста рую та вар ную плом бу 

Па лес кай чы гун кі стан цыі 

Лах ва (1899 год). Ёсць тут 

і жэ тон ра бот ні ка па ра воз-

на га дэ по Аляк санд раў-

скай чы гун кі дру гой па ло вы 

XІX ста год дзя. Ся род ці ка-

ві нак і па ра воз ны ліх тар з 
га зай дру гой па ло вы XІX — 
па чат ку XX ста год дзя. Ад-
мет най з'яў ля ец ца і жа лез-
ная скры нач ка ма шы ніс таў 
цяг ні коў: у та кой за звы чай 

ва зі лі ў ежу, аса біс тыя рэ-

чы, да ку мен ты. Тэ ле граф ны 

апа рат Мор зэ (яго так са ма 

мож на па ба чыць) па сту піў 

на чы гун ку ў 1855—1856 га-

дах для су вя зі па між дзвю ма 

су сед ні мі стан цы я мі, а тэ ле-

фон па ча лі вы ка рыс тоў ваць 

у кан цы XІX ста год дзя.

Важ ны рыш ту нак чы гу-

нак яшчэ ня даў ня га ча су — 

стан цый ны звон. Уда рам у 

яго дзя жур ны па стан цыі па-

да ваў сіг нал-па пя рэ джан не 

па са жы рам пра час ад праў-

лен ня цяг ні ка. Адзін удар 

зво на — па пя рэ джан не пра 

хут кае ад праў лен не. Два 

ўда ры — пра па но ва са дзіц-

ца ў цяг нік. Тры ўда ры — 

па ве дам лен не аб ад праў-

лен ні. Пер шы ўдар ра біў ся 

на па чат ко вых стан цы ях за 

20 хві лін да ад праў лен ня, 

на пра меж ка вых стан цы ях, 

пры па ды хо дзе цяг ні ка да 

стан цыі. Два ўда ры зво на 

ра бі лі ся за дзве хві лі ны да 

ад праў лен ня. Тры ўда ры — 

на стан цы ях з пры пын ка мі 

менш чым за дзве хві лі ны 

пры спы нен ні цяг ні ка.

Ёсць у му зеі і шмат ін шых 

не вя лі кіх, але ці ка вых экс-

па на таў. Гэ та ска рас ця мер 

кант ро лю за дзей нас цю ма-

шы ніс та на лі ніі, чар ніль ны 

пры бор з драў ля най руч кай 

і шкля ны мі пё ра мі 1940-х 

га доў (шкля ныя пё ры вы ка-

рыс тоў ва лі ся для за паў нен-

ня пе ра во зач ных да ку мен-

таў пад ка пір ку).

Вар та ад зна чыць, што 

Па лес кі вак зал, по бач з якім 

раз мя шча ец ца му зей, быў 

раз бу ра ны пад час Дру гой 

су свет най вай ны. А ў сва ім 

су час ным вы гля дзе быў па-

бу да ва ны ўжо пас ля вы зва-

лен ня го ра да.

Ба ра на ві чы — вя до мы 

чы гу нач ны ву зел, го рад, 

які ўзнік на стан цыі. Пэў на, 

за ві таў шы сю ды і ма ю чы 

ха ця б ад ну воль ную га дзін-

ку, вар та за зір нуць у му зей 

чы гун кі — а най перш у яго 

ад дзя лен не пад ад кры тым 

не бам.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ,

г. Ба ра на ві чы.

Та ям ні цы гіс то рыіТа ям ні цы гіс то рыі

«Да спе хі Ра дзі ві лаў ска га Ня сві жа»

Му зеі бы ва юць роз ныя. І не ка то рыя з іх — 

на ват вель мі ары гі наль ныя. Так, у Ба ра на ві чах 

ёсць му зей... чы гун кі! І вар та ска заць, што гэ та 

ад но з лю бі мых мес цаў жы ха роў го ра да. 

Спра ва ў тым, што скла да ец ца ён не толь кі 

з тра ды цый на га му зей на га па мяш кан ня. Най больш 

ці ка вая част ка экс па зі цыі раз ме шча на 

пад ад кры тым не бам. Там мож на па ба чыць са мыя 

роз ныя ўзо ры чы гу нач най тэх ні кі. 

Пры чым не толь кі па ста яць по бач, але дзесь ці 

на ват за лез ці на пад нож ку ва го на, за зір нуць унутр.
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На пра ця гу не каль кіх ста год дзяў у Ня свіж скім па ла цы 

за хоў ва ла ся най ба га цей шая ка лек цыя зброі і да спе хаў ро ду 

Ра дзі ві лаў. У ця пе раш ні час прад ме ты з гэ тай ка лек цыі 

прад стаў ле ныя ў та кіх буй ных су свет ных му зе ях, як 

Мет ра по лі тэн (ЗША), Му зей Ар міі ў Па ры жы (Фран цыя), 

Мас тац ка-гіс та рыч ны му зей Ве ны (Аў стрыя), Бры тан скі 

му зей, му зей Фіц віль я ма Кемб рыдж ска га ўні вер сі тэ та 

(Вя лі ка бры та нія) і г. д. Дзя ку ю чы ўні каль най спро бе са браць 

асоб ныя эле мен ты гэ тых ка лек цый ра зам у па ла цы ад кры ла ся 

вы стаў ка «Да спе хі Ра дзі ві лаў ска га Ня сві жа».

Брэнд кра і ныБрэнд кра і ны

ЧЫ ГУ НАЧ НЫЯ ЧЫ ГУ НАЧ НЫЯ 
ГІС ТО РЫІГІС ТО РЫІ
Са мыя ці ка выя... ва го ны Ба ра на віц ка га ад дзя лен ня


