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кармане немца он обнаружил увесистую книгу – старинный 
фолиант сочинений св. Амвросия. Не теряя времени даром, 
Василий Иванович с двумя другими работниками библиотеки 
отправились на квартиру подозреваемого. И среди большого числа 
книг они без труда обнаружили то, что считалось пропавшим. 
Подсчеты поразили даже бывалых полицейских: заморский гость 
украл в главной библиотеке страны 4478 книг и 427 гравюр, 
вырезанных из разных изданий (о чём, кстати, никто даже не 
подозревал). Чтобы вернуть украденное Пихлером, потребовалось 
семь огромных возов. 

Конечно, разгорелся скандал. И как ни пытались 
высокопоставленные покровители Пихлера, среди которых были 
даже великие князья и княгини, защитить его, сделать им это не 
удалось. Книжный вор был осуждён. Правда, приговор оказался, как 
и ожидалось, очень мягким: ссылка в Тобольскую губернию сроком 
на один год с последующим безвыездным поселением в Сибирь 
еще на два года. 

* * * 
События, связанные с кражей Пихлера, не прошли 

бесследно и для самого Василия Ивановича. Кристально честный 
человек, отдавший библиотечному делу несколько десятков лет, он 
возмущался мягким приговором. (Кстати, летом 1873 года 
иноземный вор по ходатайству принца Баварского и вовсе был 
помилован.) В. Собольщиков настоял на издании на немецком 
языке отчета о судебном процессе и рассылке его во все 
крупнейшие библиотеки Европы. А при личной встрече с учеными 
из Мюнхена Василий Иванович сам подробно рассказал о 
преступлении их коллеги. 

Переживания эти сказались на здоровье Собольщикова. Он 
заболел, пришлось даже поехать на лечение в Италию. А в ночь с 
18(30) на 19(31) октября 1872 года Василий Иванович умер. Наш 
земляк похоронен на Шуваловском кладбище в Петербурге. 

А. Подлипский 
Витебский проспект. – 2011. – 25 авг.
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каталогов. Высокую оценку деятельности Василия Ивановича в 
этой области дали крупнейшие библиографы этого периода Г. 
Геннади и А. Голицын. 

38 лет отдал В. Собольщиков Петербургской публичной 
библиотеке. И не случайно В. Стасов назвал его одним из самых 
даровитых, полезных и одаренных деятелей за все время ее 
существования. Осталось добавить, что Василий Иванович – автор 
научных книг и публикаций не только по библиотечному делу, но и 
по строительству и архитектуре. В частности, его перу принадлежат 
такие книги, как «Печное мастерство. Книга, научающая, как должен 
хороший печной мастер работать и как делать такие печи, которые 
будут греть и в то же время проветривать наши дома» (Спб., 1865), 
«Что надо делать в домах против холода, сырости и духоты» (Спб., 
1870), «Водосточные трубы в стенах строений» (1872). 

 
Вор 

Василий Иванович Собольщиков был одним из тех, кто с 
самого начала пытался вычислить вора. Соглашаясь с общим 
мнением, что мошенник должен быть из «своих», он в уме 
перебирал десятки фамилий. Наконец, решил особо приглядеться к 
одному из сотрудников. И чем больше он узнавал о нём, тем 
больше этот человек вызывал подозрение. Алоиз Пихлер был 
нештатным библиотекарем. Уроженец Германии попал в 
Публичную библиотеку по указанию… Министерства внутренних 
дел, которое пригласило из Мюнхена этого известного специалиста 
по церковной истории. Современные исследователи считают, что 
это странное решение было вызвано желанием царского 
правительства иметь своего человека при конфликтных ситуациях 
между православной и католической церквями. Кроме того, есть 
основания считать, что заморский ученый был к тому же еще и 
заурядным «стукачом». Внимание В. Собольщикова Пихлер 
привлек по нескольким причинам. Во-первых, он приходил в 
библиотеку и уходил из нее по несколько раз в день. Во-вторых, без 
всякого ограничения посещал все ее отделения, причём, чаще 
всего в те самые часы, когда заведующие расходились по домам. 
Но самое большое подозрение вызывала одежда ученого. И зимой, 
и летом он появлялся в неизменном длиннополом пальто, карманы 
которого всегда были оттянуты. Пока не начались пропажи, на это 
никто не обращал внимание. Теперь же это стало вызывать 
понятное подозрение. Им Василий Иванович поделился с 
директором библиотеки. Но тот боялся осложнений: как-никак гость 
России, да к тому же за ним стояло Министерство внутренних дел… 

Тогда В. Собольщиков решил действовать на свой страх и 
риск. Он поручил швейцару при выходе Пихлера из библиотеки под 
любым предлогом попытаться ощупать его пальто. Первая же 
попытка бдительного смотрителя оказалась удачной: в широком 
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  ПРАДМОВА 

 
“Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячны 

інфармацыйны веснік, разлічаны на сістэматычнае інфармаванне 
кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і 
вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. Выданне 
можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў, 
культурна-асветных і музейных устаноў, краязнаўцам, 
выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў. 

Пастаянная рубрыка “Хроніка падзей” уключае тэкставыя 
вытрымкі і аналітычна перапрацаваную інфармацыю, 
падрыхтаваную на аснове публікацый з гарадскіх і раённых газет 
Віцебскай вобласці за перыяд з 1 па 31 жніўня 2011 года. “Хроніка 
падзей” таксама ўтрымлівае звесткі, атрыманыя з аддзела культуры 
Міёрскага райвыканкама, Аршанскай, Бешанковіцкай, Браслаўскай, 
Віцебскай, Лепельскай, Міёрскай, Полацкай, Сенненскай, 
Чашніцкай, Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раённых сетак бібліятэк, 
Віцебскай, Наваполацкай і Полацкай гарадскіх сетак бібліятэк. 
 Рубрыка “У цэнтры ўвагі” прысвечана асобным кірункам 
дзейнасці Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. Артыкулы, 
падрыхтаваныя загадчыцай навукова-экспазіцыйнага аддзела Н. П. 
Варламавай “Масонская коллекция из собрания В. П. Федоровича” і 
старшым навуковым супрацоўнікам навукова-даследчага аддзела 
С. У. Салаўёвай «Усё ж было саматканае… Наріжала “цветам”, 
“клеткам”, “кругам”», знаёмяць з выставачнымі экспазіцыямі, якія 
сёння дзейнічаюць у музеі, а матэрыялы старшага навуковага 
супрацоўніка навукова-экспазіцыйнага аддзела В. М. Давідоўскай – 
з выданнем і прэзентацыяй фотаальбома “Віцебшчына ў 1941–1944 
гг.: акупацыя і вызваленне”. 

Рубрыка “Юбілей” прапануе агляд мерапрыемстваў да 150-
годдзя з дня нараджэння выдатнага акцёра, рэжысёра, 
заснавальніка беларускага прафесійнага тэатра Ігната Буйніцкага, 
якія адбыліся 20 жніўня ў Глыбокім, артыкул краязнаўца Кліменція 
Кожана пра яго жыццёвы і творчы шлях, а таксама бібліяграфічны 
спіс літаратуры “І гарэць той славе..”.

У рубрыцы “Артыкул месяца” змешчана публікацыя 
віцебскага краязнаўца Аркадзя Падліпскага “Библиотечная кража”, 
прысвечаная эпізоду з жыцця выдатнага рускага бібліяфіла і 
архітэктара Васілія Іванавіча Сабольшчыкава (1813–1872), 
ураджэнца г. Віцебска. Мяркуецца і надалей, што ў рубрыцы 
знойдуць адлюстраванне найбольш актуальныя публікацыі, якія 
будуць закранаць гістарычныя аспекты разглядаемых з’яў, падзей і 
асоб, а таксама характарызаваць сучасны стан развіцця 
сацыякультурнай галіны Віцебскай вобласці, змяшчаць навацыйныя 
ідэі і прапановы. 

дом, в котором  бывали И. Крылов, Н. Гнедич, К. Батюшков, Н. 
Карамзин, А. Пушкин, П. Плетнев, В. Боровиковский, А. Венецианов 
и др.. К концу 1830-х годов В. Собольщиков увлекся архитектурой и 
по рекомендации известного архитектора В. Старова, не покидая 
службу, поступил в Академию художеств. С 1844 года 
одновременно с работой подбиблиотекаря Василий Иванович 
исполнял обязанности архитектора Публичной библиотеки. Он 
занялся обработкой коллекции эстампов и литографий. До 
витеблянина этим уже занимались баснописец И. Крылов и 
художник И. Иванов. Но оба безуспешно. Василий Иванович в 
течение трех лет разобрал и описал 50 тысяч эстампов, разложил 
их в соответствии с разработанной им самим классификацией, а в 
1849 году издал каталог. Фактически витеблянин положил начало 
научной систематизации и обработке одной из самых крупных в 
мире коллекций эстампов. 

Полоса упадка в истории Публичной библиотеки в середине 
XIX века сменилась эпохой крутого подъёма. Её фонды были 
приведены в порядок, стали доступными читателям, пополнились 
литературой по всем отраслям знаний. Огромен был вклад в это 
дело и Василия Ивановича. Большое трудолюбие и разнообразные 
знания вывели библиотекаря в ряды наиболее просвещенных 
деятелей книги того времени. Он заведовал отделениями 
«Россика», «Искусство», «Технология» и, кроме этого, исполнял 
обязанности эконома, казначея и архитектора библиотеки. 
Тогдашний её директор М. Корф отзывался о нём как об одном из 
самых деятельных и полезных сотрудников. 

Велики и архитектурные заслуги нашего земляка. Он 
вложил много труда в перестройку библиотечных помещений. 
Находившаяся в двух зданиях в центральной части Невского 
проспекта, она всегда являлась украшением города. Однако в 
конце 1840-х годов стала неудобной и тесной. Проект 
реконструкции был поручен Василию Ивановичу. Собольщиков об 
этом времени вспоминал с особой гордостью, ибо после окончания 
всех работ (1851) библиотека стала просторной и более удобной. 
Высоко оценили его работу такие известные архитекторы, как А. 
Брюллов, К. Тон, А. Кракс. 

Василия Ивановича можно по праву считать автором 
«крепостной расстановки книг». В своих трудах по 
библиотековедению, которых насчитывается несколько десятков, В. 
Собольщиков обосновал основные принципы расстановки 
литературы в хранилищах, которыми пользуются до сих пор 
большинство библиотек бывшего СССР. Витеблянин являлся 
горячим сторонником создания систематических каталогов, для 
которых предложил использовать и ныне существующую систему 
карточек. В своих трудах В. Собольщиков едва ли не первым в 
русской библиографии высказал мысль о создании предметных 
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КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

 
КУЛЬТУРА 

 
26 жніўня ДУ “Абласныя курсы павышэння кваліфікацыі 

работнікаў культуры” пераўтворана ў ДУА “Віцебскі абласны цэнтр 
павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў устаноў 
культуры”. 
 

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА. 
САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ 

 
• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ 

 
5 жніўня ў Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. А. 

Грамыкі адкрылася выстава жывапісных работ і скульптуры 
“Адзінства душы” мастакоў са Смаленска Аляксандры, Генадзя і 
Антона Русецкіх. 

 Телеком-экспресс (Орша). – 2011. – 18 авг. – С. 30. 
З 6 па 19 жніўня на хутары Калеснікі Браслаўскага раёна 

адбыўся творчы маладзёжны пленэр “Социальное искусство – на 
дружбу народов”. Арганізатарам мерапрыемства выступіла 
Міжнародная грамадская арганізацыя “Кая”. Удзельнікамі пленэру 
сталі 30 студэнтаў мастацкіх вучэбных устаноў Беларусі, Літвы, 
Расіі, Украіны, Італіі і Германіі. На працягу двух тыдняў юнакі і 
дзяўчаты малявалі пейзажы, нацюрморты, карыкатуры, праводзілі 
дыскусіі, стваралі незвычайныя фігуры ў тэхніцы арыгамі. Вынікам 
творчага сяброўства стаў праект “Вавілонская вежа”. 

 Браслаўская звязда. – 2011. – 24 жн. – С. 4. 
 Народнае слова. – 2011. – 13 жн. – С. 1. 
25 жніўня ў Музеі-бібліятэцы Сімяона Полацкага адбылася 

творчая сустрэча з Генеральным дырэктарам выдавецтва "ЛОГОС" 
Верай Мікалаеўнай Стамінок (г. Санкт-Пецярбург), якая 
прадставіла новыя выданні і перадала іх у бібліятэку 
Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-
запаведніка.  

http://polotsk.museum.by/node/23275
Мастацкі музей г. Віцебска распачаў праект, дзякуючы якому 

віцябчане атрымаюць магчымасць пазнаёміцца з творчасцю і 
традыцыямі мастацкіх навучальных устаноў Еўропы. Першая 
выстава прысвечана сучаснаму польскаму жывапісу, які 

 
Начав копиистом в Витебском губернском правлении, он 

быстро продвигался по служебной лестнице и уже к концу года 
исполнял обязанности губернского регистратора. Однако затем 
карьерный рост приостановился. В 1830 году В. Собольщиков 
переезжает в Петербург, где ему помогли устроиться на работу в 
канцелярию Римско-католической коллегии. Самостоятельно 
выучив французский и немецкий языки, наш земляк упорно 
продолжал заниматься самообразованием. В марте 1834 года 
Василий Собольщиков перешел на работу в Петербургскую 
публичную библиотеку. Решение это было неслучайным: в 
родительском доме, находившемся в самом начале Задуновской 
улицы (сейчас на этом месте в начале проспекта Фрунзе разбит 
цветник, а раньше находилось трёхэтажное здание с аптекой 
Вейгер-Рейдемейстера на первом этаже), он с детских лет был 
окружен древними книгами, иконами и рукописями. Отец – Иван 
Иванович Собольщиков (1763-1836) – их страстно собирал. 
Неудивительно, что сын пошел по стопам отца. «Молодой, цепкий и 
физически неутомимый, я лазил по шкафам и удовлетворял, как 
умел, жажду знаний, – вспоминал впоследствии Василий Иванович. 
– В утреннее время, когда не было дел в канцелярии, я уходил в 
новые залы, в дни дежурства я оставался в них до сумерек. Года за 
два-три я ознакомился с библиотекой очень хорошо. <…> Я один 
мог удовлетворить все требования читателей из всех отделений на 
иностранных языках». 

К моменту поступления В. Собольщикова на службу в 
Публичную библиотеку в ней только приступили к каталогизации 
книжных фондов, насчитывавших 400 тысяч томов. Знавший 
польский, немецкий, французский, английский и итальянский языки, 
молодой и энергичный чиновник оказался как нельзя кстати. В 
первые годы работы Василия Ивановича директором библиотеки 
являлся известный археолог и искусствовед А. Оленин. Витеблянин 
дважды в неделю приходил к нему для переписи бумаг. Оленин, 
довольный работой своего сотрудника, стал приглашать его в свой 
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Уроженец Витебска 
Василий Иванович Собольщиков 

родился в Витебске в 1808 году в семье 
богатого купца, имевшего три каменных 
дома и крупную лавку. В витебской 
гимназии он проучился только пять лет, а 
потом по неустановленной причине ее 
оставил и последующие пять лет 
помогал отцу в торговых делах. 
Достигнув совершеннолетия, Василий 
Иванович в 1825 году поступил на 
государственную службу. 

http://polotsk.museum.by/node/23275


  прадстаўляе Акадэмія мастацтваў г. Катавіцэ. На адкрыцці выставы 
прысутнічалі госці з Акадэміі мастацтваў г. Катавіцэ – дэкан 
мастацкага факультэта Гжэгаж Ханьдэрэк, выкладчык факультэта 
жывапісу Пётр Касакоўскі, каардынатар праекта Аляксей 
Мацюшонак і вядомыя віцебскія творцы. 

Витебский проспект. – 2011. – 25 авг. – С. 23. 
Віцебскі рабочы. – 2011. – 30 авг. – С. 6.

У Мастацкай галерэі Нацыянальнага Полацкага гісторыка-
культурнага музея-запаведніка адбылася прэзентацыя ўласных 
работ і арт-праекта “Маляваны экватар” славацкага мастака Андрэя 
Смолака. Праект “Маляваны экватар”, распачаты ў 2007 г., 
прадугледжвае стварэнне на працягу пяці год сімвалічнага 
ланцужка з 40 075 карцін (менавіта столькі кіламетраў налічвае 
зямны экватар), які на сённяшні дзень складае каля 1, 3 тыс. работ 
мастакоў з Ізраіля, Расіі, Кубы, Кітая, Японіі, Польшчы, Германіі, а 
таксама большасці еўрапейскіх краін. Плануецца, што ён пройдзе 
ва ўсіх краінах свету, тым самым будзе спрыяць развіццю 
пазітыўнага мыслення ў людзей і сяброўства паміж народамі. 
Сабраныя карціны будуць захоўвацца ў Славакіі ў галерэі Андрэя 
Смолака. Да праекта ўжо падключыліся 49 беларускіх мастакоў. На 
выставе ў Мастацкай галерэі ў экспазіцыі прадстаўлены работы 
Аляксандра Канавалава, Георгія Паплаўскага, Уладзіміра і Андрэя 
Савічаў, Уладзіміра Вішнеўскага, іншых мастакоў і дзеячаў 
культуры Беларусі. Удзел у прэзентацыі прынялі паслы Чэхіі і 
Славакіі Іржы Карас і Марыан Серватка. Выстава будзе доўжыцца 
да 11 верасня. 

Витебский проспект. – 2011. – 18 авг. – С. 23. 
Народнае слова. – 2011. – 20 жн. – С. 7. 
Полацкі веснік. – 2011. – 26 жн. – С. 19. 

http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7179
http://polotsk.museum.by/node/23185

У Музеі М. Шагала ў Віцебску пачала работу IV Міжнародная 
летняя школа мастацтваў. Арганізатарамі праекта выступілі музей 
М. Шагала ў Віцебску, бюро міжнароднага маладзёжнага турызму 
“Спутнік”, якія аб’ядналі творчую моладзь з дзвюх краін. У рабоце 
школы прынялі ўдзел выхаванцы гімназіі г. Нінбурга (Германія), 
дзіцячай мастацкай школы № 1 г. Віцебска, цэнтра эстэтычнага 
выхавання “Маладзік” і дзіцячай мастацкай школы г. Полацка 
(Беларусь). 

Витебский проспект. – 2011. – 25 авг. – С. 23. 
 

• КУЛЬТУРНЫ ТУРЫЗМ 
 

10–11 жніўня Віцебшчына прымала прадстаўнікоў 
тураператараў і СМІ Расіі. Азнаямляльны тур у Віцебск, Браслаў, 
Полацк арганізавала Нацыянальнае агенцтва па турызме ў рамках 

АРТЫКУЛ МЕСЯЦА 

 
 

БИБЛИОТЕЧНАЯ КРАЖА 
 

Это чрезвычайное происшествие в Эрмитаже напомнило 
мне похожую историю, тоже случившуюся в Петербурге, но за 
много лет до этого – во второй половине XIX века. Жителям 
Витебщины она интересна еще и потому, что одним из главных ее 
действующих лиц был уроженец нашего края. 

 
Кража века 

Старейшая в Российской империи Публичная библиотека 
им. Салтыкова-Щедрина была основана в тогдашней столице в 
1795 году, а открыта 19 лет спустя. Она на протяжении почти 
полутора веков была крупнейшим в стране книжным собранием и 
одним из главных центров книжной культуры. Ежегодно книгами 
этой библиотеки пользовались десятки тысяч людей. Ее фонды 
обладали несметными сокровищами, которые были доступны 
практически каждому читателю. 

С 1870 года заведующие некоторыми отделениями 
«публички» стали замечать пропажи редких книг. В общем-то такое 
явление не было чем-то особенным во все времена. Но в 
библиотеке Салтыкова-Щедрина кражи книг стали принимать 
систематический характер. Причем, пропадали книги не рядовые, а 
редкие или даже очень редкие. Постепенно библиотекари заметили 
и такую закономерность: исчезали не только книги, но и 
соответствующие карточки из каталога. То есть злоумышленник 
явно пытался замести следы. 

Подозрение сразу пало, естественно, на работников 
библиотеки. И среди них, как заметил очевидец событий, началась 
паника. Действительно, кому приятно быть под подозрением? 
Работавшие вместе и даже иногда дружившие десятилетиями люди 
стали косо поглядывать на соседа или коллегу. 

Администрация библиотеки предприняла некоторые 
организационные меры, в частности, младшим чиновникам 
запретили входить в залы. Однако кражи не прекращались. 
Количество пропавшего приняло такие размеры, что директор 
библиотеки не на шутку встревожился и даже собирался привлечь к 
поиску вора полицию. Но вмешательство полиции не 
потребовалось благодаря бдительности и расторопности одного из 
ведущих работников библиотеки – Василия Собольщикова. 
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  Дзяржаўнай праграмы развіцця турызму ў Беларусі на 2011–2015 гг. 
Госці пазнаёміліся з турыстычным патэнцыялам Віцебскай 
вобласці: наведалі выдатныя мясціны, звязаныя з гісторыяй і 
культурай рэгіёна, гасцініцы, рэстараны, санаторыі, музеі.  

http://belarustourism.by/agencynews/393.html 
 

• КЛУБНАЯ СПРАВА 
 

7 жніўня ў вёсцы Пераброддзе прайшло свята народнай 
творчасці “Перабродская зорка”. На цэнтральнай плошчы 
размясціліся экспазіцыі клуба майстроў “Святліца” Міёрскага РДК, 
на якой былі прадстаўлены вырабы з керамікі, карціны, мяккія цацкі, 
сувеніры. Майстры Дзісненскага гарадскога Дома рамёстваў 
прадставілі вышыўку, ласкутнае шыццё, бісерапляценне. У 
канцэртнай праграме прынялі ўдзел калектывы мастацкай 
самадзейнасці Чапукоўскага СДК, Паташнянскага СК, 
Перабродскага СДК. Былі запрошаны і госці з бліжняга замежжа – 
творчы калектыў “Уздым” з Даўгаўпілса (Латвія), у склад якога 
ўвайшлі фальклорны калектыў “Купалінка”, трыа “Ластаўкі”, 
танцавальны калектыў “Лянок”.  

  Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 
21 жніўня ў аграгарадку Адаменкі Лёзненскага раёна 

адбылося свята “Сусед без маны – бліжэй усякай радні!”, у якім 
прынялі ўдзел госці са Смаленшчыны: народны калектыў народнай 
песні “Беразняначка” з Руднянскага раёна і ансамбль гарманістаў з 
Дзямідаўскага раёна. Мастацкую самадзейнасць Лёзненшчыны 
прадстаўлялі народныя калектывы “Пушкоўскія спявачкі” і 
адаменкаўская “Медуніца”. 

Народнае слова. – 2011. – 25 жн. – С. 16. 
На працягу жніўня клубнымі ўстановамі Міёрскага раёна 

былі арганізаваны і праведзены  святы вёсак Канцэрава “Са святам, 
мая вёсачка” (Дарожкаўскі СК), Клімяты “Цудоўная старонка” 
(Завуццеўскі СК), Басянкі “Мая родная вёсачка” (Язненскі СДК), 
Федарцы “Люблю свой край, старонку гэту” (Нікалаёўскі СК), 
Парадні (Істаўскі СК).  

  Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама 
 

• ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ 
 

1–5 жніўня ў восьмы раз у Віцебску прайшоў праваслаўны 
маладзёжны творчы фестываль “Адзігітрыя”. Яго ўдзельнікамі сталі 
каля 200 маладых людзей з розных куткоў Беларусі, Расіі, Украіны і 
Сербіі. Акрамя праваслаўнага балю, які адбыўся з удзелам членаў 
клуба гістарычнай рэканструкцыі, праграма фестывалю ўключыла 
майстар-класы для званароў, па пляценні, ганчарным рамястве, 

Народнае слова. – 1996. – 22 жн. – С. 6. 
33. Савіцкая, А. А. Гісторыя сусветнага тэатра / А. А. 

Савіцкая // Народная асвета.  – 1997. – № 10. – С. 72–80. 
У артыкуле змешчаны звесткі пра першую беларускую 

трупу І. Буйніцкага. 
34. Сауліч, У. Да Буйніцкага клічуць званы / У. Сауліч // 

Віцебскі рабочы. – 1991. – 30 жн. 
Пра святкаванне юбілейнай даты на Глыбоччыне. 
35. Сауліч, У. Свет цэлы цешыўся ігрою : 150 гадоў з 

дня нараджэння Ігната Буйніцкага / У. Сауліч // Віцебскі рабочы. – 
2011. – 23 авг. – С. 7.  

Пра свята ў в. Празарокі Глыбоцкага раёна і ўспаміны 
жыхароў вёскі пра знакамітага земляка.  

36. Сауліч, У. …Слава яго стане ўсенароднай // У. 
Сауліч // Віцебскі рабочы. – 1996. – 7 верас. – С. 5.  

37. Семашкевич, Р. Свитка Буйницкого / Р. Семашкевич 
// Нёман. – 1979. – № 7. – С. 144–153. 

О роли И. Буйницкого в зарождении белорусского театра. 
38. Сіняўскі, П. Народ тут кругом беларускі / П. Сіняўскі 

// Народнае слова. – 1993. – 13 ліп. 
І. Буйніцкі і Празарокі. 
39. Старых, М. Стваральнік беларускага тэатра / М. 

Старых // Народная газета. – 1991. – 22 жн. 
40. Сутула, Г. Было беларускае ігрышча / Г. Сутула //  

Вольнае Глыбокае. – 2001. – 1–7 кастр. – С. 3. 
41. Сцяпанаў, Ю. Бацька беларускага тэатра / Ю. 

Сцяпанаў // Віцебскі рабочы. – 1991. – 22 жн. 
42. Трапезнікава, Л. У Празарокі да Ігната Буйніцкага / 

Л. Трапезнікава // Беларускі час. – 2007. – 30 марта. – С. 21. 
43. Чыгрын, С. Верашчака, Лявоніха і хор курсістак : 

выступленне Ігната Буйніцкага ў Варшаве / С. Чыгрын // Літаратура і 
мастацтва. – 2011. – 18 лют. – С. 13.  

44. Шніп, В. Балада Ігната Буйніцкага : верш / В. Шніп 
// Полымя. – 2009. – № 5. – С. 7–8.  

45. Шпакоўская, Г. Паклон вам нізкі з Празарокаў / Г. 
Шпакоўская //  Народнае слова. – 2001. – 25 верас. – С. 2.  

Нататкі з рэспубліканскага свята ў гонар 140-годдзя І. 
Буйніцкага. 

46. Яго шанавала ўся Беларусь // Веснік Глыбоччыны. – 
1991. – 3 верас. 

Да 140-годдзя І. Буйніцкага. 
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  разнастайныя спартыўныя спаборніцтвы, гульні, конкурсы, экскурсіі 
і духоўныя гутаркі. Па добрай традыцыі пад Віцебскам быў адкрыты 
праваслаўны летнік "Дружба". Таленавітая праваслаўная моладзь у 
Летнім амфітэатры вечарам 3 жніўня дала канцэрт. Хрэсны ход у 
Смаленск на свята ў гонар іконы "Адзігітрыя" распачаўся раніцай 5 
жніўня ў Віцебску з тэрыторыі лагера “Дружба” і доўжыўся пяць 
дзён. 

Витебский проспект. – 2011. – 11 авг. – С. 4. 
http://www.vitebsk.gov.by/ru/news/gorod?id=7144

http://www.zvyazda.minsk.by/ru/issue/article.php?id=83643 
20 жніўня ў в. Празарокі Глыбоцкага раёна адбылося 

святкаванне 150-годдзя з дня нараджэння заснавальніка першага 
беларускага тэатра Ігната Буйніцкага.  

Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 17 жн., 31 жн.  
Витьбичи=Віцьбічы. – 2011. – 27 авг. – С. 12. 
Віцебскі рабочы. – 2011. – 23 авг. – С. 7. 
Народнае слова. – 2011. – 20 жн., 23 жн. 
http://www.vitebsk.gov.by/ru/news/region?id=7305

У аграгарадку Падсвілле Глыбоцкага раёна прайшоў сёмы 
па ліку “Падсвільскі світанак”. Па задуме арганізатараў, свята было 
падобна на вялікі местачковы кірмаш, дзе кожны мог штосьці 
прадаць ці купіць. “Падсвільскі світанак” нарадзіўся ў 2005 годзе. 
Першае свята было прысвечана гісторыі прадпрыемстваў, 
арганізацый гарпасёлка, працоўным дынастыям. Потым 
падсвільчане віншавалі знакамітых землякоў, таленавітых дзяцей, 
падлеткаў і г.д. Сёлетнія музычна-тэатральныя гульні распачаў 
народны тэатр мініяцюр падсвільскага Дома культуры “Ідучыя на 
смех” – лепшы па выніках абласнога агляду-конкурсу маладзёжных 
аматарскіх тэатраў сельскіх устаноў культуры “Тэатральныя 
далягляды вёскі”. На свяце “Падсвільскі світанак” працаваў 
фотасалон гумарыстычна-парадыйных карцін “Карыкатуры з 
натуры”, экспанаваліся выставы кветак, вырабаў народных 
майстроў. Свята ўключала выступленне пастаўскага народнага 
клуба нацыянальнай кухні, гульні і абрадаў, эстрадную праграму 
“Спявайце разам з намі”, вогненнае шоу і многае іншае. 

Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 27 жн. – С. 6. 
Віцебскі рабочы. – 2011. – 25 авг. – С. 15. 
Народнае слова. – 2011. – 25 жн. – С. 8. 

 
• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА 

 
Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк 

2 жніўня ў бібліятэцы імя А. Гайдара для летняга лагера 
гімназіі № 9 праведзена літаратурная гадзіна і віктарына “Таямніца 
залатога ключыка”. 

10 жніўня ў бібліятэцы імя Я. Купалы адбылося падарожжа 

16. Іпатава, В. Натхняе і сёння / В. Іпатава 
// Краязнаўчая газета. – 2006. – № 3 (жніўня). – С. 2–3.  

17. Касцюк, Ю. Да Буйніцкага і Драздовіча / Ю. Касцюк // 
Новая газета. – 1996. – 10 верас. – С. 4. 

Пра вандроўку па Глыбоччыне да помніка І. Буйніцкага. 
18. Кірылаў, Г. У Полацку паявілася вуліца Буйніцкага / 

Г. Кірылаў // Віцебскі рабочы. – 1995. – 28 студз. – С. 6. 
19. Команава, Т. Ён быў  заснавальнікам беларускага 

тэатра / Т. Команава // Культура. – 2001. – 29 верас. – 5 кастр. – С. 
3. 

20. Лабада, Л. "Крок па сцэне – у вечнасць палёт" / Т. 
Лабада // Пастаўскі край. – 2011. – 30 ліп. – С. 4.  

21. Лапцік, В. З любоўю да заснавальніка / В. Лапцік // 
Тэатральная Беларусь. – 1992. – № 1. – С. 53– 55. 

Пра святкаванне ў Глыбокім і Празароках 130-годдзя І. 
Буйніцкага.  

22. Марціновіч, А. Важна рэй вадзіў Буйніцкі / А. 
Марціновіч // Беларуская думка. – 2001. – № 8. – С. 75–83. 

23. Мядзелец, А. "Ён славу Першага здабыў..." / А. 
Мядзелец // Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 17 жн. – С. 2.  

Пра выставу да 150-годдзя з дня нараджэння І. Ц. 
Буйніцкага ў Глыбоцкім ГЦК. 

24. Мяснікоў, А. Ігнат Буйніцкі (1861–1917) : першым ісці 
наканавана... //  Сто асоб беларускай гісторыі :  гіст. партрэты /  А. 
Мяснікоў. –  Мн.,  2008. –  С. 129–130.  

25. На Глыбоччыне, у Празароках, адзначана 130-годдзе 
з дня нараджэння І. Буйніцкага // Літаратура і мастацтва. – 1991. – 6 
верас. – С. 16. 

26. Новік, Р. У Празарокі зазірніце, дзе Буйніцкага 
сляды  / Р. Новік //  Народная газета. – 2002. – 14 чэрв. – С.11. 

Пра музей Ігната Буйніцкага. 
27. Няфёд, У. Ігнат Буйніцкі / У. Няфёд // Звязда. – 1991. 

– 15 жн. 
28. Няфёд, У. Ігнат Буйніцкі – бацька беларускага тэатра 

: вачыма сучаснікаў і ў памяці нашчадкаў / У. І. Няфёд. – Мн., 1991. 
– 124 с. 

29. Няфёд, У. Першая беларуская трупа Ігната 
Буйніцкага / У. Няфёд // Гісторыя беларускага тэатра : у 3 т. / 
рэдкал.: У. Няфёд (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн., 1983. – Т. 1. – С. 428–
450. 

30. Подлипский, А. Основатель белорусского театра / 
А. Подлипский // Народнае слова. –  2000. – 28 сак.–- С. 6.  

31. Пятровіч, А. Ці дабудуюць музей? :  [Ігната 
Буйніцкага ў в. Празарокі Глыбоцкага раёна] / А. 
Пятровіч // Літаратура і мастацтва. – 2001. –14 верас. – С. 3.  

32. Райчонак, А. Святло далёкай зоркі / А. Райчонак // 
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  па творчасці віцебскіх паэтаў “Пакуль у сэрцах жыве любоў”.  
10 жніўня бібліятэка імя М. Лынькова для летніх лагераў 

СШ № 43 і № 16 правяла гутарку і конкурс малюнкаў да 
Міжнароднага дня бяздомных жывёл “З любоўю да братоў меншых”. 
 

Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 
Штогод у бібліятэцы імя К. Сіманава праходзіць Дзень 

памяці салдат, якія загінулі ў мірны час. 5 жніўня адбылася 
сустрэча камітэта салдацкіх маці з прадстаўнікамі наваполацкай 
улады і мясцовай царквы. У царкве прайшоў малебен, а 
напрыканцы мерапрыемства калектыў Дэпартамента аховы 
“Ночная птица” прапанаваў невялікі канцэрт. 

Народны калектыў “Крылья” пры дзіцячай бібліятэцы імя А. 
Пушкіна быў запрошаны 13–14 жніўня на міжнародны фестываль 
“Наша Двина – наша судьба” (г. Заходняя Дзвіна, Цвярская вобл., 
Расія). У намінацыі “Паэзія” паэтка Іна Мароз стала пераможцай 
конкурсу, а ўсе ўдзельнікі калектыву ўзнагароджаны памятнымі 
падарункамі. 

 
Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк 

2 жніўня ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. М. Талстога для 
выхаванцаў лагера СШ № 1 была праведзена гульня-віктарына 
“Ходите в гости по утрам”, прысвечаная этыкету. 

3 жніўня ў бібліятэцы-філіяле № 7 для выхаванцаў лагера 
СШ № 8 прайшла гадзіна эканавасцей “Як жывёлы планеты 
гуляюць у хованкі”.  

13 жніўня ў Цэнтральнай бібліятэцы імя Ф. Скарыны 
адбылося пасяджэнне клуба “Я – палачанін”, прысвечанае 
творчасці Яна Баршчэўскага. Госць сустрэчы расіянін Дзмітрый 
Вінаходаў, які займаецца вывучэннем творчасці беларускага 
пісьменніка і пераклаў яго знакамітую кнігу “Шляхціц Завальня, 
альбо Беларусь ў фантастычных апавяданнях” на рускую мову, 
прачытаў свой даклад, прысвечаны загадкам рамана “Шляхціц 
Завальня..”, адказаў на пытанні і падараваў клубу новае выданне 
кнігі Яна Баршчэўскага. 
 

Аршанская раённая сетка публічных бібліятэк 
21 жніўня ў Андрэеўшчынскай сельскай бібліятэцы для 

ўдзельнікаў дзіцячага клуба “Карагод” была праведзена 
краязнаўчая экскурсія “Мелодыя горада”, прысвечаная гістарычным 
мясцінам Оршы і месцам, звязаным з жыццём і творчасцю У. 
Караткевіча. 

28 жніўня ў раённай бібліятэцы адбыўся семінар 
“Кваліфікацыйныя патрабаванні да супрацоўнікаў бібліятэк”. 

 
 

“І ГАРЭЦЬ ТОЙ СЛАВЕ…” 
Бібліяграфічны спіс літаратуры 

 
1. Буйніцкі Ігнат Цярэнцьевіч // Асветнікі зямлі 

беларускай: X – пачатак XX ст. : энцыклапедычны даведнік / 
рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – 2-е выд. – Мн., 2006. – С. 76. 

2. Буйніцкі Ігнат Цярэнцьевіч // Тэатральная 
Беларусь : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – 
Мн., 2002. – Т. 1. – С. 183–184. 

3. Буйніцкі Ігнат Цярэнцьевіч // Энцыклапедыя 
гісторыі Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: Б. І. Сачанка [і інш.]. – Мн., 1994. – 
Т. 2. – C. 118–119. 

4. Бур’ян, Б. Маэстра з Палівачаў / Б. Бур’ян // 
Пачатковая школа. – 1997. – № 11. – С. 43– 45. 

5. Весялуха, М. Крок за крокам па Празароках / М.  
Весялуха // Літаратура і мастацтва. – 2011. – 26 жніўня (№ 34). – С. 
1.  

Згадкі з радзімы І. Буйніцкага.  
6. Вярцінская, А. Палёт у вечнасць / А. Вярцінская // 

Веснік Глыбоччыны. – 2001. – 22 жн. – С. 2. 
Да 140-годдзя з дня нараджэння І. Буйніцкага. 
7. Гальпяровіч, Н. Я. На радзіме Ігната Буйніцкага / Н. 

Я. Гальпяровіч // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1988. – № 
6. – С. 11, 20–21. 

8. Гарановіч, В. Ігнату Буйніцкаму : верш / В. Гарановіч 
// Народное слова. – 2002. – 19 студз. – С. 5. 

9. Гінько, В. Вобраз Ігната Буйніцкага ў беларускай 
літаратуры / В. Гінько // Гонар і слава Віцебшчыны : зборнік 
матэрыялаў канферэнцыі “Гісторыя славутых родаў” / уклад. Л. 
Сіманёнак. – Віцебск. – 2001. – С. 75–87.  

10. Гінько, В. Слаўны сын зямлі Глыбоцкай / В. Гінько // 
Веснік. Глыбоччыны. – 1995. – 22 жн. – С. 1. 

11. Голесник, С. Затянувшийся антракт / С. Голесник // 
Советская Белоруссия. – 2011. – 6 авг. – С. 9.  

Об увековечивании памяти И. Буйницкого на Глуботчине. 
12. Зінкевіч, А. “І гарэць той славе...” / А. Зінкевіч, У. 

Барыла // Веснік Глыбоччыны. – 2001. – 29 верас. – С. 1–2. 
13. Зінкевіч, А. Шануем славутае імя яго / А. Зінкевіч  // 

Веснік Глыбоччыны. – 1995. – 1 верас. – С. 1. 
Пра ўшанаванне памяці І. Буйніцкага. 
14. Ігнат Буйніцкі – заснавальнік беларускага тэатра // 

Русецкі, А. У.  Мастацкая культура Віцебскага Паазер'я / А. У. 
Русецкі, Ю. А. Русецкі. – Мн., 2005. – С. 249–260. 

15. Ігнату Буйніцкаму // Народнае слова. – 1995. – 2 
верас. – С. 1. 
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  Бешанковіцкая раённая сетка публічных бібліятэк 
10 жніўня ў рамках  феналагічнай праграмы  “Дванаццаць 

сонечных пялёсткаў” у дзіцячай раённай бібліятэцы праведзена 
слайд-падарожжа “Лячэбная палянка”. На мерапрыемства былі 
запрошаны выхаванцы сацыяльнага прытулку, для якіх была 
аформлена кніжная выстава “Открываем мир природы и себя”, 
прапанавана экспрэс-рэклама новых кніг У. Ягоўдзіка з цыкла 
“Скарбы Радзімы”.  

 
Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк  

 18 жніўня ў Браславе адбылася нарада бібліятэчных 
работнікаў з удзелам супрацоўнікаў музея традыцыйнай культуры, 
якая ўключыла дзелавую гульню “Адказы шукаем разам”, Школу 
камп’ютарных ведаў “КОМПЬЮТЕРиЯ”, хвіліну ўзаемаінфармацыі 
“Мае творчыя знаходкі”, наведванне выставы традыцыйнай 
культуры “Ганчарства Браслаўшчыны: традыцыі і сучаснасць”. 

28 жніўня для дзяцей і падлеткаў прайшло пашыранае 
пасяджэнне клуба “Сустрэча” пад назвай “Каб помнілі нашчадкі”, 
якое было прысвечана памяці айцоў марыянаў Ю. Кашыры і А. 
Ляшчэвіча. У мерапрыемстве прыняў удзел пробашч парафіі 
Найсвяцейшай Тройцы ў Друі айцец Пётр Бярнацкі. 

 
Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк 

4 жніўня ў Ноўкінскай сельскай бібліятэцы ў рамках клуба 
інтэрнацыянальнага сяброўства “Возьмемся за рукі, сябры!” 
адбылося завочнае падарожжа па рэспубліцы Узбекістан пад 
назвай “Жамчужына Усходу”. У праграму пасяджэння былі 
ўключаны кніжная выстава “Краіна цудаў і загадак”,  інсцэніроўка 
ўзбекскай казкі “Хаджа Насрадзін – вяселы мудрэц”, віртуальнае 
падарожжа па рэспубліцы Узбекістан. 
  10 жніўня ў  Курынскай сельскай бібліятэцы праведзена 
этнаграфічнае даследаванне “Каптур ад куцюр”. Усім жадаючым, 
незалежна ад узросту, было прапанавана зрабіць або прынесці 
любы галаўны ўбор.  Да мерапрыемства была падрыхтавана 
выстава “Уся справа ў капелюшы”, завочная экскурсія, падчас якой 
ўдзельнікі даведаліся пра формы галаўных убораў, сацыяльную 
прыналежнасць і іх выкарыстанне, прасачылі формазмяненні 
галаўных убораў ад старажытнасці да нашых часоў, звярнулі ўвагу і 
на вайсковыя галаўныя ўборы. Напрыканцы мерапрыемства для 
ўдзельнікаў праведзены брэйн-рынг “Капелюшы – кепкам”, конкурс 
пантамімы “Хто пад капелюшом?” і майстар-клас “Капялюш за 5 
хвілін”. 
 12 жніўня ў рамках клуба маладой сям’і “Гармонія” ў 
Замастоцкай сельскай бібліятэцы прайшоў Дзень здароўя “Твары 
сваё здароўе сам”, які ўключыў кніжную выставу “Сям’я і здароўе”, 
кансультацыю “Аб тым, як зберагчы здароўе”,  гадзіну-параду “Мой 

родныя перавезлі прах у Палівачы, а ў 1975 г. ён быў перазахаваны 
ў цэнтры Празарокаў. Над магілай – помнік (скульптар І. Міско, 
архітэктар М. Бурдзін). 

У 1980-х, калі я даволі часта ездзіў у Вільню для збору 
матэрыялаў па гісторыі свайго раёна, пісьменніца Зоська Верас 
неяк спыталася, ці ведаю пра Ігната Буйніцкага. І параіла  пачытаць 
артыкулы 1910-х гадоў у “Нашай ніве”, прысвечаныя яго 
знакамітаму тады тэатру. Я зрабіў выпіскі адтуль. Вось што 
сведчыць невядомы аўтар допісу “Беларускі вечар у Дзісне”: “Дзісна 
не помніць такога збору народу… і першае роднае слова са сцэны 
вітана было не адной слязой з перапоўніўшыхся грудзей і 
безумоўчным гукам галасоў…Калі пачаліся беларускія танцы на 
сцэне, уся зала стагнала глуха ад пахвальных крыкаў, а на галовы 
танцораў сыпаліся кветкі і ўсцілалі ім дарогу… Дзісненскія беларусы 
доўга будуць помніць гэта”. 
27 снежня 1912 г. у Пецярбургу адбыўся “вечар усіх народаў, што 
жывуць у Расіі… Найбольш публіка біла “брава” беларусам за іх 
народную натуральную прастату. Буйніцкаму паднеслі лаўровы 
вянок з чырвонай стужкай і каштоўны падарунак у скрыначцы. Ніколі 
і нідзе не бачыў, каб гэтак што спадабалася пецярбужцам, як 
беларускія танцы: “Мельнікі”, “Лявоніха”, “Юрачка”, “Верабей”… 
Потым публіка распытвалася ў Буйніцкага – скуль і якія гэта 
беларусы з’явіліся? Бо раней іх не чуваць было…” (“Наша ніва” за 4 
студзеня 1913 г.). 

Справа, распачатая Ігнатам Буйніцкім, жыве – у Беларусі 
плённа працуюць прафесійныя і аматарскія тэатры. 
Мастацтвазнаўцаў дагэтуль вабіць постаць прапагандыста 
“мужыцкага” мастацтва. Падзвіжніцкі рэй Буйніцкага апелі ў сваіх 
вершах Уладзімір Караткевіч, Антон Бялевіч, Пятрусь Макаль, 
Навум Гальпяровіч, Алесь Жыгуноў, аповесць “Апошняя дзея” 
прысвяціла яму Ірына Жарнасек. У Празароцкай СШ Глыбоцкага 
раёна пад кіраўніцтвам яе дырэктара і краязнаўцы Вольгі Гінько 
створаны музей І. Буйніцкага. У Маладзечне ў гонар бацькі нашага 
нацыянальнага тэатра названа вуліца, у Глыбокім – вуліца і 
глядзельная зала гарадскога цэнтра культуры. 

К. Кожан, краязнаўца 
Народнае слова. – 2011. – 20 жн. – С. 7. 
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  рэцэпт здароўя”. 
 19 жніўня Заронаўская сельская бібліятэка сумесна з 
клубам і краязнаўчым музеем правялі свята яблычнага спаса “Спас 
– яблычак прыпас”. 
 20–27 жніўня ў бібліятэках-філіялах Віцебскай сеткі 
публічных бібліятэк адбылося падвядзенне вынікаў конкурсу 
летняга чытання “Бібліятэка – сяброўка лета”. 
 

Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк 
17 жніўня ў творчай лабараторыі раённай бібліятэкі 

адбыліся заняткі сельскіх бібліятэкараў, якія былі прысвечаны 
вопыту работы Слабадской сельскай бібліятэкі як цэнтра 
фарміравання інфармацыйна-культурнага абслугоўвання 
насельніцтва. У праграму работы быў уключаны агляд сцэнарных 
распрацовак па казках “Казкі побач з намі”, тэатралізаванае 
прадстаўленне “Чырвоная Шапачка на сучасны лад” і іншыя 
мерапрыемствы.  

23 жніўня ў мультымедыйным цэнтры раённай бібліятэкі 
для інвалідаў па зроку была праведзена гадзіна карысных парад 
пад назвай “Сто самых вкусных блюд на земле, которые 
необходимо попробовать”.   
 

Полацая раённая сетка публічных бібліятэк  
3 жніўня для дзяцей малодшага і сярэдняга ўзросту ў 

дзіцячай бібліятэцы-філіяле № 1 праведзена конкурсная праграма 
“Мы правила все знаем и все их выполняем” з удзелам інспектара 
ДАІ. 

9 жніўня Зялёнкаўская бібліятэка сумесна з СДК для дзяцей 
малодшага і сярэдняга ўзросту правялі свята ветлівасці і дабрыні. 

11 жніўня Гаранская бібліятэка арганізавала для малодшых 
школьнікаў віктарыну ”З Алісай па краіне цудаў”. 

14 жніўня Палатоўская бібліятэка правяла фотаконкурс і 
віктарыну “Што вырасла на градцы?”. 

19 жніўня Багатырская бібліятэка сумесна з раённым 
цэнтрам рамёстваў правялі духоўнае свята “Спасаўскія святкі”, у 
якім прыняў удзел народны калектыў “Спадчына” Багатырскага 
СДК. У праграме свята значыліся выстава-дэгустацыя страў, 
выстава дэкаратыўна-прыкладной творчасці, абрад “Яблычны 
Спас”, фальклорныя спевы, гульні.  
 

Сенненская раённая сетка публічных бібліятэк 
10 жніўня ў раённай бібліятэцы адбылася творчая сустрэча 

“Песнь о Белорусском поле” з расійскім пісьменнікам Мікалаем 
Траццяковым .  

Праведзены савет аддзела культуры, на якім разглядалася 
пытанне “Аб рабоце бібліятэк Багданаўскага і Багушэўскага сельскіх 

РЭЙ ІГНАТА БУЙНІЦКАГА 
 

Радзіма Ігната Цярэнцьевіча  – фальварак Палівачы 
Празароцкай воласці Дзісенскага павета Віцебскай губерні (зараз 
Глыбоцкі раён). Гадаванец шляхецкай сям’і, ён, скончыўшы 
Рыжскае землямернае вучылішча, працаваў каморнікам. Акцёрскую 
падрыхтоўку набыў у прыватнай драматычнай студыі ў Вільні. 

У Празароках Буйніцкі арганізаваў крэдытнае таварыства, 
дзе сяляне пад невялікі працэнт маглі атрымаць пазыку. 
Раз’язджаючы па справах, Ігнат Цярэнцьевіч заўжды запісваў у 
вялікі сшытак народныя песні, танцы, звычаі, збіраў узоры адзення, 
арнаменту. А тэатральную дзейнасць распачаў беларускімі 
вечарынкамі ў сваім фальварку, у якіх удзельнічала мясцовая 
моладзь. Сам добра спяваў, танцаваў, дэкламаваў і быў за 
рэжысёра. 

У 1907 г. з дочкамі Вандай і Аленай, з сябрамі Буйніцкі 
стварыў у Палівачах аматарскую трупу. Яе выступленні выклікалі 
шырокі розгалас, бо са сцэны гучала беларуская мова, выконваліся 
народныя песні і танцы. Паклаўшы рэквізіт на вазы, гэтыя артысты 
ездзілі ад мястэчка да мястэчка. У Дзісне і Лужках,  Язне і 
Празароках, у Глыбокім, дзе пабывалі яны, узнікалі гурткі 
самадзейнасці.  

Чуткі аб “дваровым тэатры” дасягнулі Вільні, і ў лютым 1910 
г. вясковых артыстаў запрасілі выступіць там у першай беларускай 
вечарыне. Поспех быў незвычайны – і  Буйніцкі вырашыў стварыць 
прафесійны тэатр. Улетку сфарміравалася трупа і распачаліся 
працяглыя гастролі:  Свянцяны, Паставы, Полацк, Капыль, Нясвіж, 
Клецк, Слуцк, Ляхавічы, Мінск… Тэатр выступаў нават у Варшаве і 
двойчы – у Пецярбургу. Рэпертуар склалі п’есы “Па рэвізіі” і 
“Пашыліся ў дурні” М. Крапіўніцкага, “Модны шляхцюк” К. Каганца, 
“У зімовы вечар” паводле Э. Ажэшкі, “Сватанне” А. Чэхава. 

Буйніцкі кіраваў трупай, быў не толькі яе адметным 
артыстам, а і фундатарам. Яго падтрымлівалі Янка Купала, Ядвігін 
Ш., Цішка Гартны, Змітрок Бядуля, Алаіза Пашкевіч (Цётка) і іншыя 
дзеячы беларускай культуры. Але ў 1913 г. з-за палітычнага ўціску і 
фінансавых цяжкасцей тэатральны калектыў давялося распусціць. 
Спадзяваўся сабраць новы, ды перашкодзіла Першая сусветная 
вайна. 

Праз тры гады Ігната Цярэнцьевіча абралі старшынёй 
Першага таварыства беларускай драмы і камедыі, адным з 
арганізатараў якога ён быў. На аснове таварыства потым узнік 
Беларускі дзяржаўны тэатр імя Янкі Купалы. Аднак Буйніцкаму 
давялося ісці на фронт, дзе 22 верасня 1917 г. ён раптоўна памёр 
ад тыфу. 56-гадовага тэатральнага дзеяча пахавалі на салдацкіх 
могілках каля вёскі Палачаны, на Маладзечаншчыне. Пазней 
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  Саветаў з моладдзю і дзецьмі за летні перыяд”. 
  

Чашніцкая раённая сетка публічных бібліятэк 
Казачна-гульнявую праграму “У госці да Калабка” ў лагеры 

адпачынку “Юнацтва” правяла Новалукомльская дзіцячая 
бібліятэка. На казачнай паляне спаборніцтва вялося паміж атрадамі 
лагера на лепшае веданне казак. Дзеці адказвалі на пытанні 
віктарын, адгадвалі загадкі, гулялі ў розныя гульні і атрымлівалі 
прызы. 
 

Шаркаўшчынская раённая сетка публічных бібліятэк 
У жніўні тэме экалагічнага выхавання падрастаючага  

пакалення ў бібліятэках сеткі  былі  прысвечаны завочнае 
падарожжа па Прыпяцкім запаведніку (Кубелеўшчынская 
бібліятэка), экалагічная гадзіна “Любі і беражы родную прыроду” 
(Жукоўшчынская бібліятэка),  віктарына ”Пра якую кветку 
расказваецца”  (Малонкаўская бібліятэка). 

 
Шумілінская раённая сетка публічных бібліятэк  

7  жніўня ў Светласельскай бібліятэцы для дзяцей з 
сацыяльна неблаганадзейных сямей праведзена гульнявая 
праграма “Па сцежках лета кніга нас вядзе”.  

8 жніўня ў Башнеўскай сельскай бібліятэцы для дзяцей 
малодшага школьнага ўзросту прайшла краязнаўчая віктарына “Тут 
Радзімы маёй пачатак”. Да мерапрыемства была наладжана 
выстава “Башнеўскі край – прыродны рай”, паказаны фільмы 
“Аграгарадок Башні”, “Шумілінскі наш край”.  

12 жніўня ў чытальнай зале раённай бібліятэкі адбылася 
тэматычная сустрэча “ЗОЖ – что это значит?”  з удзелам 
медыцынскага работніка Шумілінскай цэнтральнай раённай 
бальніцы.  
 26 жніўня ў памяшканні Дабейскага сельскага  клуба 
праведзены вусны часопіс “У павуціне зла”, прысвечаны барацьбе з 
наркаманіяй. Для прысутных было паказана тэатралізаванае 
прадстаўленне, гучалі песні на тэму здаровага ладу жыцця, а 
напрыканцы вечара дзеці з дапамогай гульні вызначылі формулу 
здароўя. 

У Шумілінскай цэнтральнай раённай бібліятэцы адбылося 
пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні “Крыніца” з удзелам 
паэта з Санкт-Пецярбурга Мікалая Траццякова. 

  Герой працы. – 2011. – 23 жн. – С. 5. 
 
 
 
 

ЮБІЛЕЙ 

 
 

 
 

З жыццём і творчай дзейнасцю Ігната Буйніцкага 
ўдзельнікаў свята пазнаёмілі у музеі мясцовай школы, дзе 
сабраная ўнікальная экспазіцыя, прысвечаная сям'і 
Буйніцкіх, народнаму тэатру “Першая беларуская трупа” і 
Першаму таварыству беларускай драмы і камедыі.  

У свяце прынялі ўдзел тэатральныя і фальклорныя 
калектывы Глыбоччыны. Выступалі ўзорны лялечны тэатр 
Зарубінскага СДК, народны тэатр фальклору “Цярэшка” і 
народны ансамбль народнай песні “Крынічанька”, 
фальклорныя калектывы вёсак Шо, Празарокі і іншыя. Былі 
наладжаны майстар-класы па харэаграфіі, якія давалі 
магчымасць навучыцца танцаваць “Мяцелiцу”, “Юрку” і 
“Антошку”.  

У гарадскім Цэнтры культуры была адкрыта 
тэматычная выстава “Ён славу Першага здабыў…”, на якой 
была прадстаўлена вялікая колькасць фотаздымкаў, афішы 
пастановак трупы, музычныя інструменты з фондаў 
Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея, Германавіцкага 
музея мастацтва і этнаграфіі, Беларускага музея тэатральнага 
мастацтва. 

Рубрыка “Юбілей” прапануе артыкул краязнаўца 
Кліменція Кожана пра жыццёвы і творчы шлях І. Буйніцкага, 
а таксама бібліяграфічны спіс літаратуры “І гарэць той 
славе..”, прысвечаны 150-годдзю з дня нараджэння гэтага 
выдатнага акцёра, рэжысёра, заснавальніка беларускага 
прафесійнага тэатра. 
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20 жніўня ў в. Празарокі 
Глыбоцкага раёна адбылося святкаванне 
150-годдзя з дня нараджэння 
заснавальніка першага беларускага 
тэатра Ігната Буйніцкага. Арганізатары 
свята “Ігнат Буйніцкі ў памяці народнай” 
зрабілі спробу адрадзіць атмасферу 
“беларускай вечарынкі”, якія ў роднай 
вёсцы ў свой час праводзіў Ігнат 
Буйніцкі, і з якіх пазней вырас беларускі 
тэатр. Гасцей чакалі ў вясёлай карчме “У 
Ігната”, дзе можна было пачаставацца 
нацыянальнымі стравамі.   



  • МУЗЕЙНАЯ СПРАВА  
 

Віцебскі абласны музей героя Савецкага Саюза Міная 
Шмырова рэалізуе новы праект “Партызанскае вяселле”, які мае на 
ўвазе правядзенне вясельнай цырымоніі на тэрыторыі паркавай 
зоны музея з максімальна магчымым аднаўленнем антуража і 
гістарычных рэалій часоў Вялікай Айчыннай вайны. У аснову 
сцэнарыя пакладзены элементы беларускага этнаграфічнага 
вяселля пачатку XX стагоддзя і архіўныя матэрыялы правядзення 
вясельных цырымоній у ваенны час на акупаваных тэрыторыях. 
Паўнавартаснымі ўдзельнікамі праекта з’яўляюцца члены 
віцебскага аддзялення клуба ваенна-гістарычнай рэканструкцыі 
"Товарищи по оружию" і маладзёжнага грамадскага аб’яднання 
«Конноспортивный клуб "Калипсо"». Праграма разлічана на адну 
гадзіну і можа вар’іравацца ў залежнасці ад пажаданняў маладых. 

Витьбичи=Віцьбічы. – 2011. – 16 авг. – С. 2. 
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7202

 
• АХОВА ПОМНІКАЎ 

 
2 жніўня адбыліся ўрачыстасці, прысвечаныя адкрыццю 

памятнага знака воінам-інтэрнацыяналістам, які размясціўся ў 
скверы ДРБУ-131 пры ўездзе ў г.п. Шаркаўшчына з Глыбоцкага 
накірунку. 

 Віцебскі рабочы. – 2011. – 6 авг. – С. 2. 
 Кліч Радзімы. – 2011. – 6 жн. – С. 1. 
Унікальныя прадметы знойдзены археолагамі на тэрыторыі 

Замкавага ручая ў Віцебску. Спецыялісты выявілі драўляную 
канструкцыю на глыбіні каля 8 м ад паверхні дзённага слоя. 
Мяркуецца, што збудаванне ў выглядзе зруба памерам 2,15х2 м 
было калісьці гаспадарчай пабудовай. Унутры канструкцыі 
знойдзены эфес шаблі і лязо шабляў. Унутры пабудовы знойдзены 
крыжык з каляровага метала, які можна датаваць канцом XVIII – 
пачаткам XIX стагоддзяў, а таксама гузік, па папярэдніх ацэнках, ад 
мундзіра ваеннаслужачага французскай арміі і манета. 
Спецыялісты звязваюць гэтыя знаходкі з падзеямі 1812 года. Вынікі 
археалагічнага сезона будуць падведзены на навуковай 
канферэнцыі “Віцебскія старажытнасці”, якая запланавана на 
кастрычнік. 

http://gorod.vitebsk.by/news/29-08-2011/arheologi.html 
У Полацку археолагі знайшлі рэшткі корпуса манастыра 

бернардынцаў. 
Витебский проспект. – 2011. – 18 авг. – С. 2. 
http://www.vitebsk.gov.by/ru/news/region?id=7273

Добра захаваная драўляная скульптура язычаскага 
бажаства знойдзена каля вёсак Краснаполле і Амосенкі на дне ракі 

выкарыстаннем старадаўніх тэхнік бранага і выбарнага ткацтва, 
многанітовага ткацтва, выраб простага палатна, абрусаў, тканіны 
для вопраткі, вышыўкі наборам і ў тэхніцы “роспіс”. Да 1950-х гадоў 
захоўвалася ў вёсках традыцыя вышывання набожнікаў крыжом. У 
першыя пасляваенныя гады асноўнае месца сярод тканых вырабаў 
займае посцілка, яна становіцца адным з галоўных прадметаў 
пасагу маладзіц замест іншай традыцыйнай тканіны, якія перасталі 
ткаць, іх замянілі прадметы прамысловага тэкстылю. 

Каб захаваць і развіць лепшыя традыцыі народнага ткацтва, 
неабходна перадаць маладому пакаленню набыты вопыт. Але 
часцей за ўсё тыя, хто памятае сакрэты ткацкага майстэрства, ужо 
не маюць сілы займацца такой цяжкай працай. Таму трэба 
зацікавіць моладзь, знаёміць яе са старажытнымі калекцыямі 
даматканых прадметаў і сакрэтамі ткацтва, каб перадаць з рук у рукі 
майстэрства. Будзем спадзявацца на лепшае і верыць у тое, што 
традыцыі народнага ткацтва будуць жыць і развівацца. 

 
С. У. Салаўёва, 

старшы навуковы супрацоўнік 
навукова-даследчага аддзела ВАКМ 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13 28 

http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7202
http://www.vitebsk.gov.by/ru/news/region?id=7273


  Дрыса, што ў Расонскім раёне. Скульптура ўяўляе сабой дубовы 
цурбан вышынёй 1 м 22 см і шырынёй ў ніжняй аснове больш за 1 
м. Вага скульптуры каля 200 кг. Датуецца, па папярэдніх дадзеных, 
XII стагоддзем. Для вывучэння, рэстаўрацыі і кансервацыі 
перададзена ў Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі. 
Праведзены ў Інстытуце гісторыі дэндралагічны аналіз вызначыць 
узрост ідала з дакладнасцю да года і, магчыма, назаве яго імя. 
Сёння навукоўцы мяркуюць, што гэта выява прадстаўніка 
вышэйшага пантэона язычніцкіх багоў – Перуна або Вялеса, якім 
калісьці пакланяліся нашы продкі. 

Витебский проспект. – 2011. – 18 авг. – С. 2. 
Народнае слова. – 2011. – 16 жн. – С. 7. 

http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7184
Адкрыццё памятнага знака ў гонар сям’і каваля Нафтолі 

Меклера і іншых яўрэяў, забітых падчас Вялікай Айчыннай вайны, 
адбылося ў в. Казьяны Дубровенскага раёна. 

Віцебскі рабочы. – 2011. – 23 авг. – С. 6. 
 

МАСТАЦТВА 
 

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА 
 

5 жніўня ў зале-галерэі музея У. С. Караткевіча (Орша) 
адкрылася выстава батыка маладой мастачкі Алены Рэшатавай 
“Окна света”, у экспазіцыі якой прадстаўлена больш за 30 работ. 

Телеком-экспресс (Орша). – 2011. – 25 авг. – С. 5. 
12 жніўня – 5 верасня ў Музеі баявой садружнасці (г.п. 

Расоны) дзейнічала выстава “Традыцыі і культура Японіі”, на якой 
былі прадстаўлены макеты 9 архітэктурных збудаванняў з катэгорыі 
“Сусветная спадчына Японіі”, паветраныя змеі, лялькі, 
традыцыйныя японскія стравы. 

 Голас Расоншчыны. – 2011. – 19 жн. – С. 1. 
Жывапіс віцебскага мастака Мікалая Драненкі прадстаўлены 

ў культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо Віцебска 
“Дзвіна”». Выстава “В кругу седьмом” прымеркавана да 65-годдзя 
майстра і 40-годдзя яго творчай дзейнасці. У юбілейную экспазіцыю 
ўвайшло больш за 70 работ: нацюрморты, партрэты, пейзажы з 
відамі Віцебска другой паловы мінулага стагоддзя. 

Витебский проспект. – 2011. – 11 авг. – С. 23. 
Витьбичи=Віцьбічы. – 2011. – 9 авг. – С. 2. 
http://gorod.vitebsk.by/news/11-08-2011/v-kruge.html 

У Мастацкім музеі г. Віцебска адкрылася выстава жывапісу і 
графікі Уладзіміра Смерадзінскага “Вобразы пяцідзясятых”. Імя 
гэтага віцебскага мастака не так шырока вядома, як яго калег – 
выпускнікоў і выкладчыкаў Віцебскага мастацка-графічнага 
вучылішча. Мала вядомы і яго работы. Партрэты жонкі розных гадоў 

Веліжскага строю Віцебскай губерні. Бацькі імкнуліся апрануць сваіх 
сталых дзяцей як мага лепш; яе касцюм складае прыгожая кашуля з 
фабрычнай  баваўнянай тканіны (уплыў гарадской моды) з 
бурштынавымі каралямі, яркі –  спалучэнне чырвонага, жоўтага, 
белага і сіняга колераў даматканы саян – “вілачкавы” сарафан – 
спадніца з ліфам, «які пераходзіў у маленькую спінку (“вілачку”) і 
вузкія шлейкі», пояс з кутасамі, фартух з батыста і пакупных 
плеценых карунак, пунсовая кашміровая хустка з малюнкамі кветак і 
яркая стужка ў ільняной касе. У пасаг звычайна ўваходзілі палотны, 
шарачак, сукно, ручнікі, посцілкі і, вядома ж – “бялізна і верхняя 
вопратка”. У куфары на экспазіцыі – вышытая кашуля для жаніха, 
жаночая кашуля на какетцы, намітка, паясы, таксама пасцеля, 
абрусы, ручнікі – тое, што дзяўчына наткала для будучага жыцця. 

 

                 
 
Фрагмент экспазіцыі сялянскай хаты.  Кросны. Канец XIX –  
                    Вясельны ручнік                               пачатак XX стагоддзяў 

   
На выставе – тры ткацкія станкі “кросны”. На сучасным станку, 

створаным па старажытных узорах майстрам Аляксеем Глотам, 
працуе яго маці – кіраўнік гуртка народнага ткацтва “Лянок” 
Сушчоўской сярэдняй школы Віцебскага раёна Сафія Савельеўна 
Глот. Яе матуля стварала дзівосныя посцілкі, ручнікі, сурвэткі, 
абрусы. Сафія Савельеўна захапілася ткацтвам больш за 
шэсцьдзесят гадоў таму. І сёння, на выставе ў музеі, майстрыха 
дэманструе сваё рамяство і знаёміць наведвальнікаў са 
старажытнымі тэхналогіямі ткацтва. 

На жаль, традыцыі хатняга ткацтва і вышыўкі на Віцебшчыне 
адыходзяць у нябыт. У 1920-1930-х гадах практычна ўсюды ў 
рэгіёне спыніўся выраб традыцыйных ручнікоў-набожнікаў з 
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  займаюць большую частку музейнай экспазіцый, якая ўключае 
таксама кнігу “Письма одной любви” – унікальную перапіску 
Смерадзінскага і Якаўлевіч, фотаздымкі з сямейнага архіва. Мастак 
пісаў партрэты і іншых блізкіх людзей, выдатных грамадскіх 
дзеячаў, якія таксама можна ўбачыць на экспазіцыі. Гасцей 
вернісажа вітала дачка мастака, якая падаравала Мастацкаму 
музею два партрэты маці, выкананыя Уладзімірам Смерадзінскім. 

Витебский проспект. – 2011. – 18 авг. – С. 23. 
http://gorod.vitebsk.by/news/18-08-2011/vistavka.html

Выстава “Родная зямля” мастака Мікалая Таранды 
прадстаўлена ў віцебскім Мастацкім музеі. У эспазіцыі, 
прымеркаванай да 40-годдзя творчай дзейнасці аршанскага 
мастака, больш за паўсотні работ, якія прысвечаны прыродзе 
беларускага краю. Дамінантай творчых пошукаў мастака з’яўляецца 
эмацыянальна-вобразнае, кампазіцыйна-разгорнутае, панарамнае 
рашэнне пейзажаў. 

Витебский проспект. – 2011. – 11авг. – С. 23. 
Витьбичи=Віцьбічы. – 2011. – 11 авг. – С. IV. 
Віцебскі рабочы. – 2011. – 23 авг. – С.86. 
http://gorod.vitebsk.by/news/5-08-2011/vistavka.html

Выстава жывапісных работ гомельскага мастака, члена 
Беларускага саюза мастакоў Юрыя Платонава прадстаўлена ў 
музеі Цэнтра сучаснага мастацтва. Каля 40 пейзажаў, нацюрмортаў, 
тэматычных кампазіцый аб’ядноўваюць асаблівы стыль і моцны 
каларыт. Серыя пейзажаў, прадстаўленая на выставе (каля 15 
работ), напісана па выніках крымскіх пленэраў. Персанальная 
выстава Ю. Платонава ў Віцебску адбываецца ўпершыню. 

Витебский проспект. – 2011. – 25 авг. – С. 23.
Рэтраспектыўная выстава работ Ірыны Магучай “И любовь, 

и боль, и смысл” адкрылася ў Мастацкім музеі г. Віцебска. 
 Народнае слова. – 2011. – 27 жн. – С. 7. 
У выставачнай зале музея Віцебскага цэнтра сучаснага 

мастацтва (вул. Белабародава, 5) адбылося ўрачыстае адкрыццё 
юбілейнай выставы жывапісу і графікі таленавітага мастака, былога 
выкладчыка мастацка-графічнага факультэта ВДУ імя П. М. 
Машэрава, загадчыка кафедры малюнка Маскоўскага ўніверсітэта, 
члена Беларускага саюза мастакоў Валерыя Лябёдкі. 

Витебский проспект. – 2011. – 4 авг. – С. 23. 
Витьбичи=Віцьбічы. – 2011. – 4 авг. – С. VII. 

Выстава мастацкіх фатаграфій Аляксея Капчыкава 
“Наследие предков”, прадстаўленая ў музеі прыватных калекцый, 
знаёміць з архітэктурнымі помнікамі Віцебшчыны. Больш за 20 
фотаработ адлюстроўваюць сучасны стан спадчыны нашых 
продкаў: гэта праваслаўныя і каталіцкія храмы, як захаваныя і 
адроджаныя, так і тыя, якія пераўтварыліся ў руіны.  

 Витебский проспект. – 2011. – 4 авг. – С. 23. 

назву пячнога кута. Гэтае месца было “царствам” гаспадыні хаты, 
тут яна рыхтавала ежу,  мацаваліся “полаці” для посуду, кухоннае 
начынне, стаяла хлебная дзяжа, накрытая ручніком-“надзежнікам” 
квадратнай формы. У бабіным куце акрамя “надзежніка” былі 
ручнікі-“ўціраннікі” для выцірання твару і рук даўжынёй 150 
сантыметраў  і “трапкачы” кухонныя і посудныя ручнікі ад 50 
сантыметраў да аднаго метра. Ткаліся яны звычайна ў чатыры ніта 
з узорам “у рады”, “у ёлачку”. “Уціраннікі” вышыўкай не ўпрыгожвалі, 
да іх прывязвалі карункі, “трапкач” вырабляўся з астаткаў кудзелі, 
яго края не апрацоўваліся, ніткі завязваліся вузламі. У музеі 
захоўваецца ручнік-“уціраннік” пачатку XX стагоддзя. Выкананы ён 
быў майстрам Машканавай Наталляй Іванаўнай (1883-1981) з вёскі 
Машканы Сенненскага раёна Віцебскай вобласці. Выява “гаспадыні 
хаты” на экспазыцыі прадстаўлена ў традыцыйнай сялянскай 
вопратцы –  “хусте” “з коймами” з тонкай даматканкі, вышытай 
кашулі, спадніцы-андараку ў складку, фартуху ў каляровую палоску. 

Ля глухой сцяны сялянскай хаты стаяла печ і дашчатыя нары. 
У М. Нікіфароўскага в “Очерках…” чытаем наступнае: «“пол” –  
досчатые нары от печи до стены..., прямо над ним, расположены 
“пылаци”». «На средней высоте между полым и пылацями 
находится “лижанка“. Вне спальной и лежебочной службы, здесь 
просушивается одежда мокрая, а также лук, недосушенные грибы, 
снопы ржи». У Паазер'і, акрамя дэкаратыўных пакрываў (посцілак) і 
насценных дываноў, ткалі ўтылітарныя пасцельныя прыналежнасці 
– коўдры, яны былі неабходнымі для лежабочнай службы. М. 
Нікіфароўскім апісана «колдра” – “одеяло, которое часто заменяет 
летняя или зимняя одежда”, “как в отлучке, так и дома”». 
«Настоящая “колдра” все-таки кое-где попадается, особенно в 
местах пришляхетных». Она была “из цветной домотканки на 
подбивке из пакли или белой холстинной подкладке”. Унікальны 
экспанат з калекцыі прадметаў Веліжскага павета – гэта коўдра 
пачатку XX стагоддзя з льна і воўны – пераборнае ткацтва на 
ільняной подкладцы ў клетачку, тут жа даматканыя пасцельныя 
прыналежнасці: прасціна з падзорам, навалачкай, паласатым 
сянніком, полаг для ложка.  

Надзвычай цікавы экспанат – вясельны ручнік з лаканічным 
браным арнаментам, які перадаваўся з пакалення ў пакаленне. Ён 
быў вытканы ў 1840-я гады ў вёсцы Ільюшына (пазней Раніна) 
Віцебскага раёна Прастаковай Ганнай 1820 года нараджэння, 
потым апынуўся ў яе дачкі, у музей быў пераданы ўнучкай, якая 
пражывала ў Віцебску.  Па заказе музея вядомым беларускім 
этнографам Міхасём Раманюком выканана мастацка-графічная 
рэканструкцыя вясельнага касцюма маладога і маладой (Лепельскі 
строй), з дапамогай якой можна прадставіць, як выглядалі жаніх і 
нявеста на вяселлі ў канцы XIX стагоддзя. Дзявоцкі вобраз на 
экспазіцыі прадстаўлены ў традыцыйным касцюме сялянкі 
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  У жніўні ў Мастацкай галерэі Нацыянальнага Полацкага 
гісторыка-культурнага музея-запаведніка адкрылася выстава твораў 
заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Барыса Уладзіміравіча 
Аракчэева і яго дачкі Аксаны Аракчэевай. Экспазіцыя работ 
беларускага жывапісца Б. У. Аракчэева прысвечана 85-годдзю 
мастака і ўключае тэматычныя кампазіцыі, пейзажы, партрэты, 
нацюрморты, створаныя ім у 1960-2010 гады. Работы Б. Аракчэева 
захоўваюць у сабе тэндэнцыі развіцця беларускага рэалістычнага 
жывапісу пераходных перыядаў, эксперыментаў і традыцый, 
з'яўляюцца гістарычным эвалюцыйным ланцужком у мастацкай 
культуры Беларусі. Аксана Аракчэева ў персанальнай экспазіцыі 
аўтарскіх работ прадставіла шматграннасць сваёй творчай 
дзейнасці – жывапісныя работы, у якіх яна аддае перавагу 
тэматычным кампазіцыям і партрэтам, акварэлі, пастэлі і серыю 
ілюстрацый да друкаваных выданняў. Мастачка ў жывапісных 
палотнах піша гісторыю свайго любімага горада Мінска, у якім яна 
нарадзілася. Створаныя ёю партрэты напоўнены асобаснымі 
характарыстыкамі, яна стварае партрэтную галерэю сваіх 
сучаснікаў, у якой ёсць месца сябрам, калегам, выдатным творчым і 
дзяржаўным дзеячам. З асаблівай цеплынёй мастачка працуе над 
ілюстрацыямі да дзіцячых кніжак, што робіць пазнавальным яе 
творчы почырк. Выстава будзе працаваць да 25 верасня. 

http://polotsk.museum.by/node/23175
У Полацку адкрылася выстава сакральнага мастацтва 

Беларусі з фондаў Музея старажытнабеларускай культуры 
Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Музей 
старажытнабеларускай культуры ўпершыню на тэрыторыі Беларусі 
праводзіць такую поўнамаштабную выставу, на якой прадстаўлены 
абразы і скульптура 17–19 стст. беларускай іканапіснай школы. 
Прадстаўленыя абразы розныя па змесце, узроўні, тэхніцы 
выканання. Тут можна ўбачыць такія знакамітыя абразы Маці 
Божай, як Будслаўская, Чанстахоўская, а таксама двухбаковы 
абраз, абраз Маці Божай “Апека” са Спаса-Еўфрасіннеўскага 
манастыра. Выстава будзе працаваць да 30 кастрычніка. 

Полацкі веснік. – 2011. – 23 жн. – С. 7. 
http://polotsk.museum.by/node/23165
  

• ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА 
 

26 жніўня – 18 верасня Шумілінскі гісторыка-краязнаўчы 
музей запрашае на выставу кітайскіх народных убораў “І няхай 
расцвітае сто кветак”, на якой прадстаўлена каля 30 касцюмаў 
кітайскіх народнасцяў, а таксама фатаграфіі нацыянальных строяў, 
прадстаўленых пасольствам КНР у Рэспубліцы Беларусь. 

 Герой працы. – 2011. – 26 жн. – С. 8. 

падушак з нявыбеленага палатна без каляровых тканых 
упрыгожванняў, на жэрдцы вісела паўсядзённая вопратка.  У 
беларускай хаце чырвоны і печны куты былі ў хаце тымі пунктамі, 
вакол якіх арганізоўвалася жыццё. Мікалай Нікіфароўскі 
паведамляе: «“кутний угол”, или “кут”, помимо убранства 
единственным в доме столом с приставными к нему скамьями, 
красен божницей» – абраз упрыгожвалі ручніком-набожнікам, які 
яшчэ меў назву “багавік”. Канцы такога ручніка, якія спускаліся з-пад 
абраза на бажніцы, былі сшытыя між сабой. Вядомы ўзоры, калі 
ніжняя частка ткалася адразу суцэльнай. Яго ткалі ў 4,5 або 8 нітоў, 
упрыгожвалі вышыўкай, карункамі. У экспазыцыі – ручнік-набожнік у 
тэхніцы выбарнага ткацтва з вёскі Астапковічы Гарадоцкага раёна, 
вытканы Ткачовай Вольгай Пятроўнай (1902-1970). 

З покуццю – чырвоным кутом звязвалі ў хаце ўсё добрае. Тут 
на Каляды вешалі саламянага “павука” - старажытны знак сонца, 
які, па павер'ях, прыносіў шчасце. Сядзець “на вугле” лічылася 
ганаровым у беларускіх сялян, тут звычайна сядзеў гаспадар хаты 
або званыя госці. Найважным элементам ўсёй прасторы быў стол. 
Так, М. Я. Нікіфароўскі пісаў, што за “оцецкім сталом” мае месца ўсё 
лепшае ў жыцці селяніна, стол як мэбля стаіць вышэй, чым астатнія 
рэчы ў хаце; пусціць на стол кошку, курыцу, ці дзіця лічылася 
ганебным, таму, што на ім ляжаў дар божы – “хлеб і соль”. Хлеб 
ляжаў на ручніку, накрытый яго канцамі. Чырвоны кут быў звязаны з 
абрадамі, якія рэгулявалі сацыяльны аспект жыцця чалавека. Е. 
Раманаў адзначае, што неабходна абвесці парадзіху вакол стала, 
засланага абрусам, каб народжаны быў прывязаны да хаты і жыў у 
дастатку. Маладых на вяселлі ўрачыста абводзілі вакол стала. Па 
апісанні М. Нікіфароўскага, у беларусаў існаваў архаічны звычай 
засцілаць на Дзяды ад коморы (клеці) да стала дарогу белым 
палатном, каб “хатні дух - дамавік знайшоў дарогу і вярнуўся да 
стала”.  

Абрадавыя ручнікі ткалі з самага лепшага льну, даўжыня 
ручнікоў была 3 м, шырыня 40 см. А падчас народных бядот – 
засухі, эпідэмій – ткалі ўсім сялом “абыдзенік” – ільняны ручнік 
палатнянага перапляцення, які ткалі на працягу аднаго дня (“аб 
адзін дзень”).  «У вёсцы Слабада (Лепель), калі трэба было адвесці 
бяду ў вайну ці засуху, чакаючы дажджу, ткалі наметку. Збіралася 
ўся вёска – усю ноч моўчкі пралі, снавалі, ткалі наметку даўжыней 
на хату. Усе думалі аб адным – “дапамажы, божа, адвядзі бяду”. 
Спяшаліся, бо трэба было выткаць, пака не пасвятлела. Удзень быў 
крэсны ход. Вуліцы вымяталі, кожны выносіў свае палатно, сям’я 
станавілася на каленачкі на свае палатно, ішоў крэсны ход вескай, 
захадзіў у адно поле, у крыніцу, ў другое поле. Наметку з абразом 
занасілі ў царкву».  

Немалаважнае значэнне ў сялянскай хаце меў так званы  
бабін кут – (“стряпной угол”). Ён знаходзіўся каля печы, таму меў 
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  У жніўні Музейны комплекс гісторыі і культуры Аршаншчыны 
прапанаваў наведвальнікам шэраг цікавых выстаў. Так, у 
этнаграфічным музеі “Млын” была прадстаўлена экспазіцыя 
“Залатыя каласкі жыцця”, прысвечаная памяці самадзейнага 
майстра саломапляцення С. Усцінавай. “І мастэрства, і натхненне” – 
так называлася экспазіцыя ў мемарыяльным музеі Героя Савецкага 
Саюза К. С. Заслонава, якая прапанавала работы аршанскіх 
майстроў выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, а 16 
жніўня ў музеі драўлянай скульптуры рэзчыка С. Шаўрова адбылося 
адкрыццё выставы “З душой і сэрцам”, прысвечанай 95-годдзю з 
дня нараджэння аршанскага майстра. 

 Аршанская газета. – 2011. – 11 жн. – 4. 
У глыбоцкім раённым Доме рамёстваў адкрылася 

выставачная экспазіцыя жывапісу Алы Іванаўны Шпец “Мілыя 
вобразы роднага краю”, у аснову якой пакладзены жывапісныя 
работы і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. 

Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 3 жн. – С. 2. 
 

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 
 

У будынку Віцебскага абласнога аб’яднання прафсаюзаў 
выступіла спявачка і піяністка з Мінска Ларыса Хмяльніцкая з 
праграмай “Музыка Усходу ў аранжыроўках Захаду”. 

Витебский проспект. – 2011. – 11 авг. – С. 23.
 
 

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, 
ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК 

 
27 ліпеня дэлегацыя Гарадоцкага раёна пабывала на 

святкаванні 67-й гадавіны вызвалення гарадоў Востраў і Пскоў ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама 1108-годдзя ўпамінання ў 
летапісах Пскова і памяці святой роўнаапостальнай вялікай княгіні 
Вольгі. Удзел у святочных мерапрыемствах прыняў гарадоцкі 
народны ансамбль песні і танца “Яблынька”. 

Гарадоцкі веснік. – 2011. – 6 жн. – С. 5. 
28 ліпеня ў бібліятэцы імя К. Сіманава Наваполацкай сеткі 

публічных бібліятэк прайшоў міжнародны трэнінг “Продвижение 
интересов людей с инвалидностью: разрушение стереотипов в 
отношении людей с инвалидностью” з удзелам прадстаўнікоў 
арганізацыі “USAID”. На мерапрыемстве прысутнічалі кіраўнікі 
шматлікіх прадпрыемстваў горада, бацькі дзяцей-інвалідаў і іншыя 
карыстальнікі бібліятэкі.  
 
 

“крыжык” так званыя “бракараўскія” ручнікі, ручнікі, вышытыя ў 
тэхніцы свабоднай гладдзі, тамбурнага, аксамітавага швоў. 

Посцілкі Паазер'я адрозніваюцца разнастайнасцю тэхнічных 
прыёмаў, арнаментыкай і колеравай гамай. Некаторыя з іх  маюць 
кампазіцыю з палосаў – “паласавік”, “вясёлка” – ткачыхі 
атрымоўвалі тканіну з падоўжнымі або папярочнымі рубчыкамі; 
шахматныя або сеткавыя кампазіцыі, складзеныя з буйных 
геаметрычных элементаў. Многанітавыя посцілкі  характэрны для  
заходніх раёнаў Паазер'я. Ва ўсходніх раёнах у 1920-1930-я гады 
ткалі ў тэхніцы пераборнага ткацтва (россып разнаколерных 
матываў – ромбы, разеткі, зоркі), якое прыйшло на змену 
старажытнаму бранаму і многанітавому. У Міёрскім, 
Шаркаўшчыскім, Пастаўскім раёнах у 1960-я гады ткачыхі 
выкарыстоўвалі габеленавую і закладную тэхнікі ткацтва для 
дыванаў-кілімаў. 

Дэманстрацыя калекцыі інтэр’ерных тканін, а таксама 
сялянскай вопраткі і прадметаў побыту адбываецца ва ўзноўленым 
фрагменце інтэр'еру сялянскай хаты. Ручнікі і посцілкі  ігралі 
вялізную ролю ў сялянскім побыце, яны былі прадметамі 
абрадавага, дэкаратыўнага і ўтылітарнага прызначэння. Дарэчы, 
вось, што аб гэтым пісаў этнограф М. Я Нікіфароўскі: «Главная 
служба полотенец, обыкновенно называемых “ручниками” состоит в 
вытирании рук и лица после умывания. Так как руки умываются по 
несколько раз в день и вытираются концами полотенца, то 
последние буквально чернеют тогда, когда середина его чиста. По 
мере дальнейшей службы “ручника” темень подымается к 
середине, а к концу недели все полотенце становится немногим 
чище онучи. На надобности всей семьи уделяется одно только 
полотенце, которое обыкновенно висит на середине стены, и 
снимается отсюда на самое короткое время. Те же “ручники” с 
узорными коймами, иногда отпущенными кистями служат 
второстепенным надобностям: невеста опоясывает им главных 
сватов, в числе даров преподносит священнику; при домашнем 
трауре такой “ручник” наполовину вывешивается за окно на 40 
дней; им покрывается божница; наконец, ручник служит одним из 
заметных предметов, жертвуемых по обещанию в  церкви, костелы, 
каплицы и на придорожные кресты. Величина и убранство 
“ручников” не поддаются условной мере: есть “ручники” свыше 2-х 
саженной длины, при 12-ти вершковой ширине, и есть такие, что 
едва длиннее 1 аршина, при 4-х вершковой ширине; есть “ручники” 
с бахромой на концах, тканою, вышивною каймой, есть и 
совершенно гладкие, без всякой каймы».  

Для інтэр'еру хаты XIX стагоддзя характэрна наступная 
сістэма мастацка-дэкаратыўных элементаў: гліняны пол, 
бярвеністыя сцены, абразы, упрыгожаныя “набожнікамі”, “пол”, 
засланы бела-серай, або двухколернай посцілкай; навалачкі 
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  У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ 

 
 

МАСОНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
ИЗ СОБРАНИЯ В. П. ФЕДОРОВИЧА 

 

XIX стагоддзя прыблізна ў 1800-1820 гг. ураджэнкай Літвы 
Шымуковіч Вандай Станіславаўнай, якая пераехала потым у вёску 
Васіленкі Міёрскага раёна. Ручнікі, выкананыя ў тэхніцы ажурнай 
вышыўкі белымі баваўнянымі ніткамі з малюнкам галінак, птушак, 
матылькоў –  узорамі, характэрнымі для ручнікоў і падзораў 
поўначы Расіі XVIII-XIX стст. пад назвай “строчка-перавіць з 
насцілам”, ажурныя геаметрычныя чырвона-жоўтыя ўзоры – 
“строчкі-выразы”, а таксама вытанчанныя ручнікі-набожнікі ў тэхніцы 
ажурнага ткацтва, зразумела, выклікаюць захапленне. 
Упрыгожваннем ручнікоў былі пляцёныя і вязаныя карункі. 
Распавядае Вольга Васеха: «Кружава дужа любіла візаць, прастое 
зусім здзелаю каля палатенца рукі выціраць і ліцо, і к “багавікам” і 
“росшыўку” дзелала, палатно ў дзве ніцінкі ткан, простае. А тады 
выцягівала па расчоту, і іголкай абметывала з ніткай».  

 
“…В Его доме над Двиной, истинном Тускуле, человек 

переносился в некий иной, лучший мир, далекое и суровое прошлое, о 
котором любил рассказывать Хозяин в редкие свободные минуты… 
А знал он прошлое как никто, и как никто, казалось, любил его, а 
памятники старины собирал и хранил с редким для сегодняшнего 
дня пиететом, превратив свой дом в ценный исторический 
музей…”. Арнаменты складаюць унікальную калекцыю ўзораў, якая 

ўпрыгожвае даматканыя вырабы: геаметрычныя матывы з 
малюнкам ромба з прожылкамі, крыжа, а таксама кветкі, вазоны, 
медальёны, ініцыялы – розныя па пластычным рашэнні, пазнейшыя 
па паходжанні геаметрызавана-раслінныя ўзоры; матывы з выявамі 
птушак – галубоў, пеўняў, лебедзяў і антрапаморфныя малюнкі ў 
архаічных сюжэтах. 

Марьян Шадурский, 1911 г. 
 

 

  
 и основателем Благотворительного католического общества в 
Витебске. Являлся членом-корреспондентом Краковской АН.  
 

   В Витебском областном краеведческом музее продолжает 
работу выставка “Масонская коллекция из собрания В. П. 
Федоровича”. На ней представлены масонские знаки и символы, 
связанные с историей европейского и русского масонства  конца 
XVIII – первой четверти. XIX вв. Это подлинные рукописи и 
документы, масонские знаки отличия (знаки лож, знаки различных 
степеней – мастерок, звезды, ключ), элементы ритуальной одежды 
(фартуки, шейные ленты, чрезплечные ленты), которые 
рассказывают об обрядах и символике братства “вольных 
каменщиков”. 

 
         
              Ручнікі Паазер’я. 
      Геаметрычныя і геаметры- 
 завана-раслінныя арнаменты 

 
На дубровенскіх ручніках  можна ўбачыць стылізаваныя 

малюнкі хатак з двускатнымі стрэхамі і крыжамі. Ручнікі 
Браслаўскага раёна многанітавога ткацтва шэра-ільнянога, белага 
колераў блізкія ручнікам суседняй Латгаліі і Літвы. У канцы XIX – 
пачатку XX стагоддзяў былі распаўсюджаны вышытыя ў тэхніцы 
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        Вацлав Петрович Федорович 
(25.09.1848–12(25).01.1911), краевед, 
коллекционер, юрист, владелец 
частного музея в г. Витебске. 
Родился в г. Могилеве, окончил 
местную гимназию, затем 
юридический факультет 
Московского университета. С 1872 г. 
служил в Министерстве юстиции, 
затем работал в Саратове, 
Царицыне, Ереване. С 1884 г. В. П. 
Федорович был переведен в Витебск 
в окружной суд на должность 
присяжного поверенного. Являлся 
вице-президентом Витебской ученой 
архивной комиссии. Был инициатором

Ручнікі Паазер’я ў 
залежнасці ад месца выканання і 
прыналежнасці маюць свае 
адметныя асаблівасці. Браныя 
ручнікі канца XIX – пачатку XX 
стагоддзяў маюць шмат агульнага з 
тканінамі поўночна-заходніх 
абласцей Расіі. Ручнікі сучасных 
Віцебскага и Лёзненскага раёнаў, 
акрамя паласы бранага ткацтва, 
упрыгожаны элементамі выбарнага. 
Асноўныя арнаментальныя матывы 
стараверскіх выбарных і вышытых у 
тэхніцы “роспіс” канца XIX стагоддзя 
ручнікоў – гэта антрапаморфныя 
малюнкі ў карагодах, дрэва жыцця, 
геаметрычныя фігуры з парасткамі 
чырвонага, жоўтага, блакітнага, 
зялёнага, чорнага колераў.  



  используется на будничные надобности. Потом образуется “пачись” 
из тонких и мягких нитей, она идет на более парадные белье и 
одежду». «Очищенный лен под именем “кужиля” дает первосортный 
материал для прядива”». “Каждый вид льна спрядается отдельно... 
волокна худшего качества пряли начинающие девочки-дети и 
старухи”. “Кужельныя куделя требуют опытной, молодой и живой 
пряхи”. Этнограф адзначае майстэрства ткачых і прыгажосць іх 
працы:  «На праздничной одежде можно видеть такую ткань, 
производство и обработка которой могут спорить с фабричными и 
не хочется верить, что она сработана толстокожими пальцами на 
грубом “кросином ставу”». 

Материал на выставке представлен в нескольких разделах, 
обусловленных содержанием коллекции: “В.П. Федорович – 
краевед, общественный деятель, частный коллекционер”; 
“Основные символы и ритуалы “Вольных каменщиков”; “Масонство 
в Польше в XVIII – 1-й четв. XIX вв.”; “Масонство в России к. XVIII – 
1-й четв. XIX вв”. 

 

 Аб тым, як пралі і ткалі на пачатку XX стагоддзя, можна 
пазнаць з аповядаў мясцовых жыхароў. Васеха Вольга Пятроўна з 
вёскі Галаўні Гарадоцкага раёна, якая нарадзілася ў 1914 годзе, 
успамінае:  «Ну а раньше ж... І вот лён, яго ж ужо траплом выб’ешь, 
лён, на кужаль, прама ён блісціць, як шолк.... З восені прядём – 
саберецца ўся маладзеж, у нас сем дзевак было такіх, как я, 
збіраліся у места к аднаму хазяіну... Сядзеш, “гарюм” такей, пры 
керасінавай лампе, прядзеш, ды шчэ песні пяеш. А ткём у Бальшы 
пост, перад Пасхай. Спяшілі, каб пакуль гароды сеяць, ўжо ўсё нада 
было паткаць, каб да Пасхі кросны выкінуць з хаты». 

Ткацтва – гэта складаны і працаёмкі працэс. Ткацкія 
перапляценні складаюць узор, арнамент тканіны, у аснове якога – 
квадрат, прамавугольнік, альбо ромб, круг, авал, зігзагападобныя 
лініі і гэтак далей. Адгэтуль лёгка тлумачыцца відавая 
разнастайнасць ручнікоў і посцілак. Успамінае Вінцеева Клаўдзія 
Яўхімаўна, 1913 года нараджэння з вёскі Вірок Гарадоцкага раёна: 
«У нашай акружыцы я рукадзельніца была, а дальше і лучче былі 
рукадзельніцы. Яны ўжо і ў восем ніцін, і у пяць ніцін ткалі. А я ў 
чатыры ткала, у чатыры наріжала. А ткалі дзіялы, засцілы на койку, 
скацерці, “багавікі”, как вон у мене вісіць на Богу. Наріжала такім 
нарядом, не так, не проста, а такім “цветам”, то “клеткам”, то 
“кругам”... А былі узоры, падбіралі на дасках... Так ткалі».  
Прыклады двухнітавога ткацтва – “простае палатно" палатнянага і 
рэпсавага перапляценняў, чатырохнітавыя аднаўточныя тканіны 
саржавага – “ялінка”, ажурападобнага перапляценняў і двухуточныя 
шашачнага перапляцення – лакальная назва “дымкі”, “арцабы з 
мандылямі”, “шклянкі”, “каціныя лапкі”, “у агуркі” прадстаўлены на 
экспазыцыі. Тут жа дробнаўзорыстыя многанітавыя ручнікі і посцілкі, 
тканыя вырабы ў тэхніцы бранага, выбарнага, пераборнага і 
закладнога спосабаў ткацтва. Вышыўка сапернічала з узорным 
ткацтвам: выкарыстоўвалася лікавая двухбаковая гладзь, “роспіс” 
ніткамі чырвонага колеру, белае страчавое шыццё і іншыя тэхнікі, 
пазней – вышыўка крыжом. Унікальны прадмет калекцыі – ручнік 
канца XIX стагоддзя, быў вышыты ў старажытнай тэхніцы – 
“нацягам”, якая нагадвае бранае ткацтва. Ён зроблены на пачатку 

       
 

Материалы стенда “Масонство в Польше в XVIII – 1-й четв. XIX вв.” 
 
Собирателем масонской коллекции был Вацлав Петрович 

Федорович, владелец первого частного музея в г. Витебске, 
который был открыт в конце XIX в. В собрание В. П. Федоровича, 
наряду с коллекцией оружия, археологии, нумизматики и 
этнографии, входила коллекция масонских знаков, символов и 
документов, которая насчитывала более 150 предметов. На 
сегодняшний день в фондах Витебского областного краеведческого 
музея хранится 98 предметов из масонской коллекции. На 
сегодняшний день это самое большое собрание на территории 
Беларуси. 

В марте 2011 года выставка была представлена в 
Гомельском дворцово-парковом ансамбле, а в июне 2011 года она 
была отмечена премией “За укрепление престижа профессии”! на 
Международном фестивале музеев “Интермузей – 2011” в Москве. 

 
Н. П. Варламова, 

заведующая научно-экспозиционного отдела ВОКМ 
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 ВІЦЕБШЧЫНА Ў 1941 – 1944 ГГ.:  УСЁ  Ж БЫЛО САМАТКАНАЕ... 
НАРІЖАЛА “ЦВЕТАМ”, “КЛЕТКАМ”, “КРУГАМ”... АКУПАЦЫЯ І ВЫЗВАЛЕННЕ 

  
Сёння асобае значэнне надаецца вывучэнню традыцыйных 

рамёстваў Беларусі, іх захаванню і развіццю. Унесці ўклад ў справу 
аднаўлення традыцый можа і музей, экспазіцыі якога з'яўляюцца 
своеасаблівай формай перадачы сабранай інфармацыі праз 
прадметы і дакументы. Выстава калекцыі ручнікоў і посцілак 
Паазер’я канца XIX –  сярэдзіны XX стагоддзяў працуе ў Віцебскім 
абласным краязнаўчым музеі. 

Традыцыйна лён шырока выкарыстоўваецца ў культуры 
беларусаў. З гэтага матэрыялу на працягу стагоддзяў выраблялі 
вопратку і інтэр’ерныя тканіны. Дэманструючы ў залах краязнаўчага 
музея старажытныя вырабы з лёну, трэба адзначыць асаблівую 
прыцягальнасць, уласцівую тканіне ручной выпрацоўкі, высокія 
якасці матэрыялу, які мае, па словах польскай даследчыцы Х. 
Тшебіньскай-Бадзіньскай, «найлепшыя каларыстычныя эфекты і 
блішчыць, як ядваб (шоўк), адрозніваецца ад “мёртвай” у 
эстэтычных адносінах бавоўны». У вернасці параўнання можна 
пераканацца, праглядаючы прадметы калекцыі. Якасць матэрыялу, 
вытанчанасць, строгасць і прыгажосць арнаментаў прадметаў на 
выставе нікога не пакіне абыякавымі. 

 
 
4 ліпеня 2011 года ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі 

адбылася прэзентацыя фотаальбома “Віцебшчына ў 1941 – 1944 
гг.: акупацыя і вызваленне”, прымеркаваная да святкавання 67-й 
гадавіны вызвалення Віцебска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 
да Дня Незалежнасці. 

У выданні змешчана 87 фотаздымкаў з фондаў музея, якія 
размеркаваны па трох раздзелах: “Акупацыйны рэжым”, “Генацыд”, 
“Вызваленне”. На фатаграфіях – выявы Віцебска і жыхароў горада, 
якім давялося прайсці праз выпрабаванні жорсткай палітыкі 
нацызму, вытрымаць цяжкасці ўсталяванага захопнікамі “новага 
парадку” і сваёй мужнасцю, цярплівасцю і змаганнем наблізіць 
доўгачаканае вызваленне. Частка здымкаў зроблена ў Полацку, 
Оршы, Гарадку, Глыбокім, Сянно і іншых населеных пунктах 
Віцебшчыны. Аўтарамі фатаграфій з’яўляюцца фотакарэспандэнты 
розных перыядычных выданняў СССР, жыхары г. Віцебска, а 
таксама ваеннаслужачыя нямецкай арміі.  

Атрымаць прадстаўленне аб ручным узорным ткацтве, 
пазнаёміцца з мастацка-дэкаратыўнымі асаблівасцямі экспанатаў 
можна ў трох выставачных залах, дзе таксама прадстаўлены 
прылады працы канца XIX – сярэдзіны XX стагоддзяў і дакументы, 
якія адносяцца да працэсу вырабу традыцыйнай тканіны ў 
мясцовасці.  Для апрацоўкі сыравіны – аббівання льну, трапання і 
часання валакна неабходнымі былі пранік, трапло і грэбень. 
Прасніца была той  прыладай, на якой умацоўвалася кудзеля, а 
калаўрот – прыладай для прадзіва. Прадстаўлены на выставе і 
кросны; ход ткання вызначалі навоі, набілкі з бердамі, ніты, панажы. 

З “Очерков простонародного житья-бытья в Витебской 
Белоруссии” Мікалая Якаўлевіча Нікіфароўскага (1895 г.) можна 
даведацца аб тым, як пралі і ткалі ў сярэдзіне XIX стагоддзя: “Когда 
снятый с поля лен выдержал мочку, стилку, сушку, побывал потом в 
мялке и под трепалкою... поступает в исключительное 
распоряжение той женщины, которая переработает его в нитки, 
ткань, одежду”. «Небесполезно будет присмотреться к начинающей 
работе, тем более, что при глубоком вздохе, труженица вымолвила 
протяжные слова – “блыгословь-ты)-ка-ж, Божухна!” – те особенные 
слова, которыми напутствуется безотложное решение, невольное 
подчинение обстоятельствам». Ад апрацоўкі льну залежыла якасць 
тканіны і яе выкарыстанне: «Первоначальный продукт вычески льна 
гребнями для удаления остатков кострики – “вярьховки” – 

Як было заўважана ўдзельнікамі прэзентацыі, дадзенае 
выданне – даніна павагі і падзякі ўсім, хто змагаўся ў дзеючай арміі, 
удзельнічаў у партызанскай і падпольнай барацьбе, імкнуўся 
выжыць пад час акупацыі. Было выказана меркаванне аб 
магчымасці падрыхтаваць яшчэ адно падобнае выданне, 
прысвечанае партызанам і падпольшчыкам Віцебшчыны. 

 
В. М. Давідоўская, 

старшы навуковы супрацоўнік 
навукова-экспазіцыйнага аддзела ВАКМ 
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