
ДУ «ВIЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БIБЛIЯТЭКА IМЯ У.I.ЛЕНIНА» 
СЕКТАР КРАЯЗНАЎЧАЙ ЛIТАРАТУРЫ I БІБЛІЯГРАФІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вiцебск, 2006 
 
 



ПРАДМОВА 
        
           У «Каляндар» уключаны знамянальныя і памятныя даты, якія адлюстроўваюць важныя падзеі гісторыі, 

палітычнага, гаспадарчага і культурнага жыцця нашай вобласці, а таксама юбілейныя даты нашых выдатных 

землякоў і дзеячоў, якія па месту нараджэння не з’яўляюцца ўраджэнцамі вобласці, але пакінулі значны след у 

гісторыі і культуры нашага рэгіёна.  

        Дапаможнік адкрываецца храналагічным пералікам знамянальных і памятных дат, якія прадстаўлены па 

новаму стылю. Да дат, адзначаных зорачкай “*”, састаўлены тэкставыя даведкі і бібліяграфія. 

         Для найбольш зручнага карыстання да выдання састаўлены імянны паказальнік, які дапаможа чытачам 

хутчэй знайсці неабходную асобу.  

        Наш “Каляндар” дапаможа краязнаўцам, бібліятэчным работнікам, выкладчыкам і іншым спецыялістам у 

вывучэнні і распаўсюджванні краязнаўчых ведаў.  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



У 2007 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 
 
1145 гадоў - таму (862) Полацк упершыню ўпамінаецца ў “Аповесці мінулых гадоў”. 
 
1060 гадоў - таму (947) ў летапісах з’яўляюцца  першыя звесткі пра г. Віцебск. 
 
1015 гадоў - таму (992) заснавана Полацкая праваслаўная епархія. 
 
940 гадоў               -таму (пад 1067) Орша ўпершыню ўпамінаецца ў “Аповесці мінулых гадоў”. 
 
890 гадоў  - таму (1117) ў Друцку пачаў княжыць Глеб Усяславіч. 
 
880 гадоў - таму (1127) адбыўся паход Мсціслава (сына Уладзіміра Манамаха) супраць Полацка і  

Друцка. Высылка полацкіх і друцкіх князёў у Візантыю. 
 
855 гадоў - таму (1152) ў Полацку пачалося будаўніцтва дойлідам Іаанам саборнага храма Спас-

Ефрасіннеўскага манастыра. 
 
840 гадоў - таму (1167) адбылося паломніцтва ігуменні Ефрасінні ў Святыя мясціны і з часу яе 

смерці ў Ерусаліме. 
 
700 гадоў  - таму (1307) адбылося аб’яднанне Полацкага княства і ВКЛ. 
 
630 гадоў - таму (1377) ўпершыню ў гістарычных крыніцах ўпамінаецца г.п. Езярышча. 
 
630 гадоў - таму (1377) крыжаносцы здзейснілі напад на г. Дзісну і асаду Дзісненскага замка. 
 
610 гадоў  - таму (1397) адбылася аблога Оршы смаленскім князем Святаславам Іванавічам. 
 
600 гадоў  - таму (1407) ў гістарычных крыніцах упершыню згадваюцца сёлы Беразіно, 

Гняздзілава, Дамашковічы, Докшыцы. 
 
560 гадоў  - таму (1447)  першае ўпамінанне ў гістарычных крыніцах г.п. Бешанковічы. 
 
510 гадоў - таму (1497) Полацк атрымаў права на самакіраванне (Магдэбургскае права). 
 
495 гадоў  - таму (1512) Ф.Скарына атрымаў у Падуанскім універсітэце вучоную ступень доктара 

медыцыны. 
 
490 гадоў - таму (1517) выдадзена першая кніга “Псалтыр” беларускага асветніка, гуманіста і 

першадрукара Францыска Скарыны. 
 
485 гадоў  - таму (1522) ў Вільне адкрыта першая друкарня Францыска  Скарыны. 
 
455 гадоў  - таму (1552) першае ўпамінанне ў гістарычных крыніцах г. Паставы. 
 
455 гадоў - таму (1552) заснаваны Расоны (першапачатковая назва Росоно). 
 
430 гадоў - таму (1577) г.п. Ула Бешанковіцкага раёна дадзены  герб і права на самакіраванне 

(Магдэбургскае права). 
 
425 гадоў  - таму (1582) заснаваны Полацкі богаяўленскі манастыр (існаваў у 1582-1918 у 

Полацку як праваслаўны мужчынскі манастыр). 
 
425 гадоў  - таму (1582) першае ўпамінанне ў гістарычных крыніцах сяла Бягомль. 
 
410 гадоў - таму (1597) ўзведзена Віцебская ратуша. 
 
405 гадоў  - таму  (1602) пабудаваны касцёл і царква ў Лепелі. 
 
335 гадоў - таму (1672) ва Ушачах заснаваны манастыр базыльянаў. 
 



335 гадоў - таму (1672)  першае ўпамінанне паселішча Востраў  (Востраў Юр’еў). Зараз пасёлак 
Асінторф. 

 
285 гадоў - таму (1722) ў Дуброўне мешчанінам Пілатам пабудавана першая каменная царква. 
 
265 гадоў  - таму (1742) Мікалай Лапацінскі набыў Сар’ю. 
 
265 гадоў - таму (1742) ў Смалянах Аршанскага раёна ўзведзена драўляная ратуша. 
 
255 гадоў  - таму (1752) ў Оршы заснаваны касцёл місіянераў. Храм не захаваўся. 
 
245 гадоў  - таму (1762) ўзведзеная ў п.п. ХVII ст. мураваная Свята- Духаўская царква 

Куцеінскага манастыра перабудавана і асвечана ў Троіцкую. Будынак царквы ў Оршы 
захаваўся да нашага часу. 

 
240 гадоў - з дня нараджэння Адольскай Мар’яны (1767(?) – ?), танцаўшчыцы, ураджэнкі Пастаў. 
 
235 гадоў - таму (1772) Верхнядзвіншчына ўвайшла ў склад Рускай дзяржавы. 
 
235 гадоў - таму (1772) першы падзел Рэчы Паспалітай, ў выніку якога частка Віцебскай вобласці 

адыйшла ў склад Рускай дзяржавы. 
 
230 гадоў  - таму (1777) Гарадок набыў статус горада і стаў цэнтрам павета. 
 
230 гадоў  - таму (1777) праз Оршу праязджаў рускі сатырык Д.І. Фанвізін, які назваў горад 

“Изрядным местечком”. 
 
230 гадоў - таму (1777) ў Віцебску заснавана першае прамысловае прадпрыемства – гарбарны 

завод Гарноўскага. 
 
220 гадоў - таму (1787) пабудаваны касцёл Дабравешчання Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў в. 

Германавічы   Шаркаўшчынскага раёна. 
 
220 гадоў - таму (1787) ў Полацкім езуіцкім калегіуме пачала дзейнічаць друкарня. 
 
215 гадоў - таму (1792) ў Смалянах на Аршаншчыне ўзведзена драўляная Спаса-Праабражэнская 

царква. Зараз храм дзейнічае і з’яўляецца помнікам рэспубліканскага значэння. 
 
210 гадоў  - таму (1797) пачата будаўніцтва Бярэзінскага канала, які злучаў басейны рэк Дняпра і 

Заходняй Дзвіны. 
 
210 гадоў - з дня нараджэння Казарскага Аляксандра Іванавіча (1797-1833), расійскага ваеннага 

дзеяча, ураджэнца Дуброўна. 
 
210 гадоў  - таму (1797-1917) ў Віцебску дзейнічала губернская друкарня. 
 
205 гадоў  - таму (1802) Віцебск – цэнтр Віцебскай губерніі. 
 
205 гадоў  - таму (1802) ў  Глыбокім пабудаваны касцёл Святой Троіцы, помнік архітэктуры 

сталага барока. 
 
195 гадоў - таму (1812) пасля выгнання французаў у Оршы знойдзена знакамітае Аршанскае 

евангелля. 
 
180 гадоў - таму (1827) ў Віцебску ўведзена начное асвятленне вуліц тлушчавымі свечкамі. 
 
180 гадоў  - з дня нараджэння Струкава Дзмітрыя Міхайлавіча (1827(?) – 1899), мастака, 

археолага, педагога. У Віцебску намаляваў Троіцкую і Ільінскую цэрквы, Маркаў 
манастыр і іншыя акварэлі. 

 
165 гадоў - таму (1842) Аршанскі кляштар трынітарыяў пераўтвораны ў праваслаўны мужчынскі 

Пакроўскі манастыр і духоўнае вучылішча. 



160 гадоў  - таму (1847) ў Віцебску пачала выдавацца газета “Полоцкие епархиальные 
ведомости”. Выдавалася да 1917 года. 

 
155 гадоў  - таму (1852)  ў Дуброўне заснавана яўрэйскае вучылішча. 
 
155 гадоў  - з дня нараджэння Мароза Язэпа Кандратавіча (1852 – (?)), садавода, даследвальніка-

селекцыянера, ураджэнца  Бешанковіцкага раёна. 
 
150 гадоў - таму (1857) ў Віцебску адкрылася першая публічная бібліятэка. 
 
150 гадоў  - з  дня нараджэння Грабніцкага Адама Станіслававіча (1857-1941), вучонага-садавода, 

ураджэнца Лепельскага павета. 
 
150 гадоў  - з дня нараджэння Гінтаўта-Дзевалтоўскага Уладзімава Люцыяна Францавіча (1857-

1925), дзеяча народніцкага руху, ураджэнца Дзісненскага павета. 
 
150 гадоў - таму (1857) ў Оршы знойдзена кальчуга са стараславянскімі надпісамі. 
 
150 гадоў  - таму (1857) пабудаваны касцёл у в. Сар’я Верхнядзвінскага раёна. 
 
145 гадоў - таму (1862)  на Шаркаўшчыне адкрыты Лужэцкае і Ігуменаўскае народныя 

вучылішчы. 
 
140 гадоў  - таму (1867) археолагам Міхаілам Францавічам Кусцінскім апублікаваны артыкул 

“Лепельские древности”. 
 
140 гадоў - таму (1867) ў Віцебску адкрыта фотамайстэрня С.А. Юрскага. 
 
135 гадоў - таму (1872) пачалі дзейнічаць дэпо і майстэрні пры чыгуначнай станцыі Орша. 
 
135 гадоў - таму (1872) ў Оршы была забрукавана гарадская Гандлёвая плошча. 
 
135 гадоў - таму (1872) ў Оршы быў закладзены гарадскі “англійскі сад”. Зараз на яго месцы 

знаходзіцца парк імя Ленінскага камсамола і летні тэатр. 
 
130 гадоў - з  дня нараджэння Мілоша Оскара (1877-1937), паэта, дзіцячыя гады якога прайшлі ў 

в. Чарэя Чашніцкага раёна. 
 
130 гадоў - таму (1877) заснаваны віцебскі станкабудаўнічы завод імя Камінтэрна. З 2002г. у 

складзе РУП “Віцебскі станкабудаўнічы завод “Вістан”. 
 
125 гадоў - з дня нараджэння Лілінай Златы Юнаўны (1882-1929), прафесара, рэвалюцыянеркі, 

дзеяча міжнароднага жаночага руху, ураджэнкі п. Друя. 
 
125 гадоў  - таму (1882) ў Оршы заснавана тытунёвая фабрыка, якая дзейнічала да 1885 года. 
 
120 гадоў - з дня нараджэння Пракулевіча Уладзіміра Міхайлавіча (1887-1938), палітычнага 

дзеяча, ураджэнца Чашніцкага раёна. 
 
115 гадоў  - з дня нараджэння Бразера Абрама Маркавіча (1892-1942), скульптара, жывапісца, 

графіка. Выкладаў у Віцебскім мастацка-практычным інстытуце (1918-1923). 
 
115 гадоў - з дня нараджэння Грыдзюшкі Сцяпана Станіслававіча (1892-1919), удзельніка 

барацьбы за савецкую ўладу ў Кранштаце і Петраградзе, ураджэнца Шаркаўшчынскага 
раёна. 

 
115 гадоў - з дня нараджэння Незліна Саламона Яфімавіча (1892-1990), вучонага-медыка, 

прафесара, ураджэнца Лёзненскага раёна. 
 
115 гадоў - з дня нараджэння Пінсана Барыса Давыдавіча (1892-1938), удзельніка рэвалюцыйнага 

руху, ураджэнца г. Віцебска. 
 



115 гадоў - з дня нараджэння Разумнага Марка (сапр. Міхаіл Аляксандравіч; 1892-1945), акцёра. 
З пачатку 1920г. па чэрвень 1922г. быў акцёрам і рэжысёрам Віцебскага тэатра 
рэвалюцыйнай сатыры. 

 
115 гадоў - таму (1892-1894) ў Віцебску жыў вядомы паэт С.Я. Маршак (1887-1964). 
 
115 гадоў - таму (1892) ў Віцебску пачала дзейнічаць акулярная фабрыка. Дзейнічала да 1941г. 
 
115 гадоў - таму (1892-1900)  ў маёнтку Здраўнёва жыў і працаваў вядомы мастак І.Я. Рэпін 

(1844-1930). 
 
110 гадоў - з дня нараджэння Бабровай Марыі Аляксандраўны (сапр. Броніна; 1897-1920), 

кіраўніка партызанскага падполля ў Бабруйску, ураджэнкі Віцебскай губерніі. 
 
110 гадоў - таму (1897) ў Віцебску ўведзена ў дзейнасць першая электрастанцыя. 
 
110 гадоў - з дня нараджэння Мініна Яфіма Сямёнавіча (1897-1941), мастака-графіка, ураджэнца 

г. Віцебска. 
 
110 гадоў  - таму (1897) ў Оршы праведзены першы ўсеагульны перапіс насельніцтва. 
 
105 гадоў - таму (1902) адкрыта параходная лінія Віцебск-Веліж. 
 
105 гадоў  - таму (1902) адкрыта чыгунка Санкт-Пецярбург-Адэса ў Гарадку. 
 
105 гадоў - з дня нараджэння Лапенкі Варфаламея Якаўлевіча (1902-1942),аднаго з кіраўнікоў 

падполля і партызанскага руху ў Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 
ураджэнца Полацкага раёна. 

 
105 гадоў - з дня нараджэння Сямёнава Георгія Васільевіча (1902-1976), Героя Сацыялістычнай 

Працы, былога дырэктара Аршанскага ільнокамбіната. 
 
105 гадоў - таму (1902) Орша стала чыгуначным вузлом. 
 
105 гадоў  - таму (1902)  ў Віцебску адкрыта гарадская санітарна-хімічная лабараторыя. 
 
105 гадоў - таму (1902) ў Віцебску пачалося будаўніцтва жаночага духоўнага вучылішча. Зараз 

будынак аблвыканкама. 
 
105 гадоў  - таму (1902) ў Віцебску пачалося будаўніцтва мужчынскага духоўнага вучылішча. 

Зараз будынак аднаго з факультэтаў ВДУ. 
 
105 гадоў - таму (1902) ў Оршы ўзведзены мураваны млын. Зараз у будынку знаходзіцца 

этнаграфічны музей “Млын”. 
 
100 гадоў - з дня нараджэння Анкіновіча Лявона Нічыпаравіча (1907-1943), аднаго з 

арганізатараў і кіраўнікоў патызанскага падполля і партызанскага руху ў Віцебской 
вобласці. 

 
100 гадоў - таму (1907) адбылася першая мастацкая выстаўка работ Ю. Пэна і яго вучняў. 
 
95 гадоў - з дня нараджэння Каўрова Фёдара Кузьміча (1912-1937), Героя Савецкага Саюза, 

ураджэнца Дубровенскага раёна. 
 
95 гадоў - з дня нараджэння Мурзо Сяргея (1912-1937), паэта, ураджэнца Віцебшчыны. 
 
95 гадоў - таму (1912) была адкрыта Полацкая гарадская публічная бібліятэка. 
 
95 гадоў - таму (1912) ў Магілёве вышла ў свет кніга В. Жудро “Оршанский Богоявленский 

Кутеинский монастырь или древняя белорусская лавра”. 
 
95 гадоў - таму (1912) ў Шаркаўшчыне пабудавана Свята-Успенская царква, помнік архітэктуры 

стылю мадэрн. 



90 гадоў - з дня нараджэння Ісурына Аляксандра Іосіфавіча (1917), трэнера, спартыўнага дзеяча, 
аўтара кнігі па гісторыі спорта, ураджэнца г. Віцебска. 

 
90 гадоў  - таму (1917) заснавана газета “Полацкі веснік”. 
 
90 гадоў - таму (1917) заснавана грамадска-палітычнае выданне “Аршанская  газета”. 
 
90 гадоў - таму (1917) ў Віцебску і Оршы ўзніклі першыя рэвалюцыйныя арганізацыі моладзі 

пры камітэтах РСДРП. 
 
90 гадоў - таму (1917) ў Віцебску адкрыта інфекцыйная бальніца. 
 
85 гадоў  - з дня нараджэння Анташкевіча Фёдара Кузьміча (1922-1945), Героя Савецкага Саюза, 

ураджэнца Талачынскага раёна. 
 
85 гадоў - з дня нараджэння Карначонка Мікалая Аляксандравіча (1922-1942), Героя Савецкага 

Саюза, ураджэнца Аршанскага раёна. 
 
85 гадоў - таму (1922) адкрыта Зарубская СШ Дубровенскга раёна. 
 
85 гадоў - таму (1922-1924) ў Віцебску працаваў першы юнацкі губернскі паказальны тэатр. 
85 гадоў  - таму (1922) ў Віцебску выйшла ў свет кніга К. Малевіча “Бог не скинут. Искусство, 

церковь, фабрика”. 
 
85 гадоў  - таму (1922) ў Чашніках адкрыта раённая бальніца. 
 
80 гадоў  - таму (1927) мастаку Ю. Пэну прысвоена званне народнага мастака Віцебшчыны. 
 
80 гадоў - таму (1927) ў Оршы пабудаваны ДК і Т чыгуначнікаў. 
 
80 гадоў - таму (1927) заснавана Віцебская фанерная фабрыка. Зараз ОАО “Віцебскдрэў”. 
 
80 гадоў - таму (1927) першая дэманстрацыя кіно на Ушаччыне. 
 
80 гадоў  - таму (1927) ў Віцебску адкрыта вопытная станцыя жывёлаводства. 
 
80 гадоў - таму (1927) ў Віцебску заснаваны “Вторчермет”. 
 
80 гадоў - таму (1927) пачаў работу Талачынскі філіял Віцебскага тэкстыльнага вытворчага 

аб’яднання. 
 
80 гадоў - таму (1927) заснаваны Полацкі завод сельскагаспадарчага абсталявання. Зараз ААТ 

“Тэхналіт Полацк”. 
 
75 гадоў - таму (1932) адкрыта Задуброўская СШ Віцебскага раёна. 
 
75 гадоў - таму (1932) заснаваны Верхнядзвінскі масласырзавод. 
 
75 гадоў - таму (1932) створана Віцебскае аддзяленне таварыства глухіх. 
 
75 гадоў  - таму (1932) ў Віцебску адкрыта гарадская бальніца № 2. 
 
70 гадоў - з дня нараджэння Наважылава Льва Віталевіча (1937), Героя Сацыялістычнай Працы, 

былога дырэктара наваполацкага ПА “Палімір”. 
 
70 гадоў - таму (1937) адкрыта Аршанскае медыцынскае вучылішча. 
 
70 гадоў - таму (1937) адкрыта Полацкае медыцынскае вучылішча. 
 
70 гадоў - таму (1937) ў Віцебску пабудаваны стадыён “Дынама”. 
 
70 гадоў - таму (1937) пабудавана першая чарга Аршанскага ільнокамбіната. 



70 гадоў - таму (1937) ў Оршы адкрыты настаўніцкі інстытут. Дзейнічаў да 1955 г. Зараз 
педагагічны каледж. 

 
65 гадоў - таму (1942) адбылося фарміраванне партызанскіх брыгад: 1-ай, 2-ой імя П.К. 

Панамарэнкі, 4-й Беларускай, імя Кутузава, імя Ленінскага касамола “Смерць 
фашызму”, “Сіроцінская”. 

 
65 гадоў  - таму (1942) ў Віцебску заснавана падпольная група Героя Савецкага Саюза В. 

Харужай. 
 
65 гадоў - таму (1942) ўтварылася Бягомльская партызанская зона. 
 
60 гадоў - таму (1947) заснавана грамадска-палітычная газета Докшыцкага раёна “Родныя 

вытокі”. 
 
60 гадоў - таму (1947) пачаў дзейнасць Лёзненскі ільнозавод. 
 
60 гадоў - таму (1947) ў Віцебску пачаў працаваць домабудаўнічы камбінат. 
 
60 гадоў  - таму (1947) першую прадукцыю выдаў Пастаўскі ільнозавод . Зараз адкрытае 

таварыства. 
 
55 гадоў - з дня нараджэння Шушкевіча Уладзіміра Канстанцінавіча (1952), даследчыка рэк і 

азёраў Лепельшчыны, ураджэнца Лепельскага раёна. 
 
55 гадоў - таму (1952) на базе завода “Сантэхапаратура” створаны Аршанскі завод швейных 

машын. З 1977 – вытворчае аб’яднанне “Промшвеймаш”. 
 
55 гадоў - таму (1952) ў г.п. Багушэўск адкрыта дзіцячая бібліятэка. 
 
55 гадоў - таму (1952) ў Віцебску адкрыта станцыя  юных натуралістаў. 
 
55 гадоў  - таму (1952) створана абласное аддзяленне Саюза мастакоў БССР. 
 
55 гадоў - таму (1952) ў Талачыне адкрыта дзіцячая бібліятэка. 
 
50 гадоў - таму (1957) в. Езярышча набыла статус гарадскога пасёлка. 
 
50 гадоў - таму (1957) Міёры атрымалі статус гарадскога пасёлка. 
 
50 гадоў - таму (1957) ў Віцебску адкрыты ДК ПА “Віцебскдрэў”. 
 
50 гадоў - таму (1957) ў Оршы ўзведзена царква Ушэсця. Да нашага часу храм не захаваўся. 
 
45 гадоў - таму (1962) заснавана Віцебская птушкафабрыка (в. Хайсы). 
 
45 гадоў  - таму (1962) ў Віцебску адкрыты СШ № 11 і  СШ № 16. 
 
45 гадоў - таму (1962) ў Віцебску ўзведзены будынак тэатра імя Я. Коласа (архітэктары А. 

Максімаў і І. Рыскіна). 
 
45 гадоў - таму (1962) ў Дуброўне пабудаваны раённы Дом культуры. 
 
45 гадоў - таму (1962) адкрыты Міёрскі РДК. 
 
45 гадоў - таму (1962) ў Мінску выдадзены першы гісторыка-эканамічны нарыс “Орша”. 
 
45 гадоў - таму (1962) ў Наваполацку адкрыта бібліятэка імя Маякоўскага. 
 
45 гадоў - таму (1962) ў Наваполацку адкрыта гарадская бальніца. 
 
45 гадоў - таму (1962) створана прадпрыемства “Віцебскэнерга”. 



40 гадоў - таму (1967) ў Наваполацку створана пажарна-аварыйна-выратавальная служба ОАО 
“Палімір”. 

 
40 гадоў - таму (1967) ў Наваполацку адкрыты музей працоўнай славы. Зараз Наваполацкі музей 

гісторыі і культуры. 
 
40 гадоў - таму (1967) ў Віцебску адкрыта мастацкая школа № 1. 
 
40 гадоў - таму (1967) ў Наваполацку адкрыты ДК нафтавікоў. 
 
40 гадоў  - таму (1967) ў Міёрах адкрыта музычная школа. 
 
40 гадоў - таму (1967) ў Браславе праведзены першы фестываль народнай творчасці памежных 

раёнаў Беларусі, Латвіі, Літвы “Браслаўскія зарніцы”. 
 
35 гадоў  - таму (1972) адкрыта Гарадоцкае ПТВ-174. З 2001г. Гарадоцкі прафесійны ліцэй. 
 
35 гадоў - таму (1972) выраб на Аршанскім станкабудаўнічым заводзе “Чырвоны барацьбіт”, 

першага станка з лікавым праграмным кіраваннем. 
 
35 гадоў - таму (1972) заснавана аб’яднанне “Віцебскхлебпром”. 
 
35 гадоў - таму (1972) ў Віцебску адкрылася бібліятэка імя М.А. Багдановіча. 
 
35 гадоў - таму (1972) ў Віцебску адкрыты кінатэатр “Беларусь”. 
 
35 гадоў - таму (1972) ў Віцебску адкрыты рэстаран “Аўрора”. 
 
35 гадоў - таму (1972) на Аршанскім ільнокамбінаце адбыўся выпуск першых метраў 

беларускага батысту. 
 
35 гадоў  - таму (1972) пачаў працаваць Глыбоцкі малочна-кансервавы камбінат. 
 
30 гадоў - таму (1977) заснавана будаўнічае ўпраўленне № 231 г. Віцебска. Зараз ОАО “БУ-231, 

г. Віцебск”. 
 
30 гадоў - таму (1977) адкрыта новая Ушацкая СШ. 
 
30 гадоў            -таму (1977) ў Браслаўскім раёне створаны ландшафтны заказнік рэспубліканскага 

значэння “Міжазёрны”. 
 
30 гадоў  - таму (1977) ў Глыбокім адкрыта СШ № 3. 
 
30 гадоў - таму (1977) ў г.п. Бешанковічы быў заснаваны гісторыка-краязнаўчы музей. 
 
30 гадоў - таму (1977) адкрыты мемарыяльны комплекс памяці ў в. Яніна Верхнядзвінскага 

раёна. 
 
30 гадоў - таму (1977) заснаваны Асвейскі паляўнічы заказнік. 
 
30 гадоў - таму (1977) ў Лёзненскім раёне ўзведзены мемарыяльны комплекс воінам-

артылерыстам. 
 
30 гадоў - таму (1977) ў Віцебскім раёне пастаўлены помнік Віцебскія “вароты”. 
 
25 гадоў - таму (1982) ў Віцебску адкрыта 3-я гарадская клінічная бальніца. 
 
25 гадоў - таму (1982) ва ўрочышчы Ляўкі Аршанскага раёна пастаўлены помнік Я. Купалу. 
 
25 гадоў - таму (1982) ў в. Дзіўная Шаркаўшчынскага раёна адкрыты музей мастацтва і 

этнаграфіі. 
 
25 гадоў - таму (1982) закладзены Верхнядзвінскі дэндрарый. 



 
20 гадоў - таму (1987) ў Полацку адкрыты музей гісторыі і архітэктуры Сафійскага сабора. 
 
20 гадоў - таму (1987) пачала работу Віцебская абласная друкарня імя Камінтэрна. 
 
20 гадоў - таму (1987) ў Полацку заснаваны малочны камбінат. 
 
20 гадоў - таму (1987) ў Дуброўне ўзведзены новы комплекс будынкаў раённай бальніцы. 
 
15 гадоў - таму (1992) створана Віцебскае грамадскае аб’яднанне “Саюз афіцэраў”. 
 
15 гадоў - таму (1992) ў Віцебску зроблены роспіс сцяны на вуліцах Леніна і Праўды членамі 

творчага аб’яднанне “Квадрат” па эскізу К. Малевіча. 
 
15 гадоў - таму (1992) ў Гарадку заснаваны раённы Дом рамёстваў і фальклору. 
 
15 гадоў - таму (1992) створана Наваполацкае вытворчае аб’яднанне “Нафтан” на базе 

Полацкага нафтаперапрацоўчага завода. 
 
15 гадоў - таму (1992) створана Наваполацкае прадпрыемства па транспарціроўцы нафты 

“Дружба”. З 1999 – Наваполацкае РУП па  транспарціроўцы нафты “Дружба”. 
 
15 гадоў - таму (1992) пры рэдакцыі Шаркаўшчынскай раённай газеты “Кліч Радзімы” створана 

літаб’яднанне “Світанак”. 
 
10 гадоў - таму (1997) ў Віцебску створана студыя “Радыё-Віцебск”. 
 
10 гадоў  - таму (1997) выйшаў у свет першы зборнік матэрыялаў канферэнцыі “Малевич. 

Классический авангард. Витебск”. 
 
5 гадоў - таму (2002) недалёка ад Ветрына Полацкага раёна адкрыты помнік Аляксандру 

Максімавічу Семянтоўскаму, этнографу, археолагу, краязнаўцу Віцебшчыны. 
 

 
 

С Т У Д З Е Н Ь 
 

Студзень - сакавік  - 210 гадоў таму (1797) адбыліся антыпрыгонніцкія выступленні сялян Суражскага, 
Гарадоцкага, Віцебскага, Полацкага ўездаў. 

 
1 студзеня  - 235 гадоў таму (1772) Дубровеншчына ўвайшла ў склад Расійскай дзяржавы. 
 
1 студзеня  - 120 гадоў з дня нараджэння Рона Аляксандра Георгіевіча (1887-1952), 

мастацвазнаўца. З 1918 па 1922г. працаваў у Віцебску. 
 
1 студзеня - 85 гадоў з дня нараджэння Габрусёва Аляксея Канстанцінавіча (1922), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца Дубровенскага раёна. 
 
1 студзеня - 85 гадоў з дня нараджэння Васілеўскага Ягора Васілевіча (1922-1991), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца Віцебскага раёна. 
 
1 студзеня  - 85 гадоў з дня нараджэння Падсадніка Мікалая Георгіевіча (1922-1975), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца Полацкага раёна. 
 
1 студзеня  - 70 гадоў з дня нараджэння Сушко Пятра Паўлавіча (1937-1996), паэта, ураджэнца 

Міёрскага раёна. 
 



1 студзеня  - 60 гадоў з дня нараджэння Баркоўскага Віталя Міхайлавіча (1947) галоўнага 
рэжысёра, з 2000 г. мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага 
тэатра імя Я. Коласа. 

 
1 студзеня - 60 гадоў з дня нараджэння Філіповіч Марыі (1947- 2003), пісьменніцы, ураджэнкі 

Аршанскага раёна. 
 
1 студзеня  - 40 гадоў таму (1967)  ў Наваполацку выйшаў першы нумар газеты “Химик”. Не 

выдаецца з ліпеня 2006г. 
 
2 студзеня  - 60 гадоў з дня нараджэння Кузняцова Уладзіміра Іванавіча (1947), доктара 

медыцынскіх навук, прафесара, ураджэнца г. Віцебска. 
 
7 студзеня  - 100 гадоў з дня нараджэння Друкер Соф’і Юр’еўны (1907-1984), спявачкі, ураджэнкі 

Аршанскага раёна. 
 
11 студзеня  - 110 гадоў з дня нараджэння Кляро Ігната Вікенцьевіча (1897-1944), генерал-маёра, 

ураджэнца г. Віцебска. 
 
12 студзеня  - 90 гадоў з дня нараджэння Спірыдзенкі Мікалая Кузьміча (1917-1980), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца Шумілінскага раёна. 
 
14 студзеня  - 65 гадоў з дня нараджэння Вярбы Веры (сапр. Сакалова Гертруда Пятроўна; 1942), 

паэтэсы, ураджэнкі Талачынскага раёна. 
 
15 студзеня  - 110 гадоў з дня нараджэння Фёдарава Яўгена Аляксандравіча (1897-1961), рускага 

пісьменніка, аўтара гістарычных раманаў, ураджэнца Браслаўскага раёна. 
 
15 студзеня  - 35 гадоў таму  (1972) Міёрам прысвоены статус горада. 
 
19 студзеня  - 110 гадоў з дня нараджэння Серафімава Васіля Сцяпанавіча (1897-1972), кандыдата  

эканамічных навук, ураджэнца Полацкага раёна. 
 
20 студзеня  - 45 гадоў таму (1962) была арганізавана 1-я зімовая абласная спартакіяда. 
 
21 студзеня  - 100 гадоў з дня нараджэння Садковіча Міколы (сапр. Мікалай Фёдаравіч; 1907-1968), 

кінарэжысёра, кінадраматурга, пісьменніка, ураджэнца Аршанскага раёна. 
 
22 студзеня - 55 гадоў таму (1952) ў г.п. Копысь Аршанскага раёна адкрыта новая школа. 
 
23 студзеня  - 75 гадоў з дня нараджэння Асвяцінскага Геральда Баляслававіча (1932-2006), 

дырэктара тэатра імя Я. Коласа, з 1994 па 2001г. дырэктара тэатра “Лялька”. 
 
23 студзеня  - 40 гадоў таму (1967) ў Оршы адбылася Усесаюзная нарада машынабудаўнікоў. 
 
24 студзеня  - 115 гадоў з дня нараджэння Амбражунаса Пятра Іосіфавіча (1892-1937), старшыні 

Аршанскага акрвыканкама. Адна з вуліц Оршы носіць яго імя. 
 
24 студзеня  - 85 гадоў з дня нараджэння Федарэнкі Мікалая Міхайлавіча (1922-2000), жывапісца, 

удзельніка Вялікай  Айчыннай вайны, ураджэнца Аршанскага раёна. 
 
24 студзеня  - 55 гадоў таму (1952) ў Оршы адкрыўся дзіцячы сад № 4. 
 
25 студзеня  - 105 гадоў з дня нараджэння Калініна Пятра Захаравіча (1902-1966), партыйнага і 

дзяржаўнага дзеяча БССР, аднаго з арганізатараў партызанскага руху на Беларусі, 
ураджэнца Шумілінскага раёна. 

 
26 студзеня  - 60 гадоў з дня нараджэння Акружной Святланы Арцёмаўны (1947), народнай 

артысткі Рэспублікі Беларусь, актрысы тэатра імя Я. Коласа. 
 
28 студзеня - 70 гадоў з дня нараджэння Жаркова Міхаіла Георгіевіча (1937), гісторыка, ураджэнца 

г. Віцебска. 
 



30 студзеня  - 340 гадоў таму (1667) Віцебск адышоў да Рэчы Паспалітай. 
 
30 студзеня  - 85 гадоў з дня нараджэння Усаевіч Паліны Анатолеўны (1922), мастачкі дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, жывапісца, ураджэнкі г. Віцебска. 
31 студзеня  - 60 гадоў з дня нараджэння Арцюшкевіча Аляксандра Сяргеевіча (1947), доктара 

медыцынскіх навук, прафесара, ураджэнца Аршанскага раёна. 
 

 
 

Л Ю Т Ы 
 

1 лютага - 75 гадоў таму (1932) ў Віцебску адкрыты Беларускі дзяржаўны кінатэхнікум. Зараз не 
існуе. 

 
1 лютага - 70 гадоў з дня нарджэння Барадулькі Леаніда Сцяпанавіча (1937-2000), дзеяча 

беларускага самадзейнага мастацтва, балетмайстара, ураджэнца г. Оршы. 
 
2 лютага  - 70 гадоў з дня нараджэння Камлюк Ліліі Васілеўны (1937), вучонай,  доктара 

біялагічных навук, прафесара, ураджэнкі г. Оршы. 
 
5 лютага  - 85 гадоў з дня нараджэння Купрыянава Фёдара Паўлавіча (1922-1998), генерал-

лейтэнанта, ураджэнца Гарадоцкага раёна. 
 
6 лютага  - 65 гадоў таму (1942) ў Вялікую Айчынную вайну былі ўтвораны “Віцебскія 

(Суражскія) вароты”. Існавалі да 28 верасня 1942 г. 
 
8 лютага  - 70 гадоў з дня нараджэння Холада Валерыя Міхайлавіча (1937), доктара біялагічных 

навук, прафесара, ураджэнца г. Віцебска. 
 
8 лютага - 60 гадоў з дня нараджэння Кенькі Міхаіла Паўлавіча (1947), літаратуразнаўца, 

перакладчыка, кандыдата філалагічных навук, ураджэнца Пастаўскага раёна. 
 
11 лютага  - 200 гадоў з дня нараджэння Орды Напалеона (1807-1883), мастака, педагога, 

пісьменніка, кампазітара. Сярод яго малюнкаў – акварэлі з відамі Віцебска. 
 
12 лютага             - 90 гадоў з дня нараджэння Чарныша Аляксандра Іванавіча (1917-1944), удзельніка 

Вялікай Айчыннай вайны, Героя Савецкага Саюза, ураджэнца Докшыцкага раёна. 
 
12 лютага  - 85 гадоў з дня нараджэння Ландычэнкі Віктара Фёдаравіча (1922-1980), поўнага 

кавалера Ордэна Славы, ураджэнца Лёзненскага раёна. 
 
13 лютага  - 95 гадоў з дня нараджэння Панкрат Ганны Купрыянаўны (1912-1995), актрысы, 

заслужанай артысткі БССР, ураджэнкі г. Полацка. 
 
15 лютага  - 85 гадоў з дня нараджэння Вялічкі  Генадзя Іосіфавіча (1922), Героя Савецкага Саюза, 

ураджэнца Аршанскага павета. 
 
18 лютага  - 85 гадоў з дня нараджэння Лебедзева Мікалая Іванавіча (1922), гісторыка, ураджэнца 

Лёзненскага раёна. 
 
18 лютага  85 гадоў з дня нараджэння Савіцкага Міхаіла Андрэевіча (1922), жывапісца, ураджэнца 

Талачынскага раёна. 
 
19 лютага  - 240 гадоў з дня нараджэння Пешкі Юзафа (1767-1831), жывапісца. Яго 12 акварэляў 

(ХVIII-XIX ст.ст.) прысвечаны Віцебcку.  
 
20 лютага  - 60 гадоў з дня нараджэння Мазынскага Валерыя Яўгенавіча (1947), рэжысёра, 

заслужанага дзеяча мастацтваў БССР, галоўнага рэжысёра тэатра імя Я. Коласа. 
 



22 лютага  - 105 гадоў з дня нараджэння Худалеева Рыгора Аляксандравіча (1902-1964), Героя 
Савецкага Саюза, удзельніка вызвалення г.п. Шуміліна і г.п. Бешанковічы. 

 
23 лютага  - 100 гадоў з дня нараджэння Валенціка Дзмітрыя Данілавіча (1907-1969), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца Полацкага раёна. 
 
27 лютага  - 100 гадоў з дня нараджэння Альсміка Пятра Іванавіча (1907-1992), селекцыянера-

бульбавода, доктара сельскагаспадарчых навук, ураджэнца Лёзненскага раёна. 
 
29 лютага  - 115 гаодў з дня нараджэння Батрака Івана (сапр. Казлоўскі Іван Андрэевіч; 1892-

1943), рускага паэта і перакладчыка, ураджэнца Талачынскага раёна. 
 

 
 

 
С А К А В І К 

 
сакавік - 100 гадоў таму (1907) ў Паставах утвораны Савет салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. 
 
сакавік - 20 гадоў таму (1987) ў Віцебску створана мастацкае аб’яднанне “Квадрат”. Існавала 

да 16.03.1994 г. 
 
1 сакавіка - 90 гадоў з дня нараджэння Шмакава Фёдара Іванавіча (1917), рэжысёра, народнага 

артыста Беларусі, акцёра тэатра імя Я. Коласа. 
 
1 сакавіка - 70 гадоў таму (1937) ў Віцебску быў зверскі забіты мастак Ю.М. Пэн. 
 
5 сакавіка - 230 гадоў з дня нараджэння Маралеўскага Юзафа (1777-1845), паэта, педагога, 

ураджэнца Гарадоцкага раёна. 
 
7 сакавіка - 95 гадоў з дня нараджэння Хадкевіча Тараса Канстанцінавіча (1912-1975), 

пісьменніка, ураджэнца Верхнядзвінскага раёна. 
 
8 сакавіка  - 65 гадоў таму (1942) пачалі дзейнасць Віцебскія падпольныя абкомы КПБ і ЛКСМБ. 

Дзейнічалі да 26 чэрвеня 1944 г. 
 
9 сакавіка  - 80 гадоў з дня нараджэння Лісіцына Пятра Сцяпанавіча (1927), празаіка, ураджэнца г. 

Полацка. 
 
10 сакавіка  - 90 гадоў таму (1917) ў Друі створаны Савет афіцэрскіх і салдацкіх дэпутатаў. 
 
11 сакавіка - 205 гадоў таму (1802) адбыўся падзел Беларускай губерніі на Магілёўскую і 

Віцебскую. Віцебск – губернскі цэнтр. 
 
12 сакавіка - 70 гадоў з дня нараджэння Ціханенкі Васіля Ерафеевіча (1937), жывапісца-мастака, 

ураджэнца г. Віцебска. 
 
13 сакавіка - 110 гадоў з дня нараджэння Арцімовіча Станіслава Іосіфавіча (1897-1974), мастака і 

краязнаўца, ураджэнца Міёрскага раёна. 
 
14 сакавіка - 105 гадоў з дня нараджэння Малчанава Паўла Сцяпанавіча (1902-1977), акцёра, 

рэжысёра, народнага артыста Беларусі. Працаваў у тэатры імя Я. Коласа (1926-1951гг. 
з перапынкамі, з 1946 мастацкі кіраўнік). 

 
14 сакавіка - 85 гадоў з дня нараджэння  Ткачонка Анатоля Аляксеевіча (1922-1994), графіка, 

ураджэнца Бешанковіцкага раёна. 
 
15 сакавіка - 490 гадоў таму (1517) праз Дрысвяты і Браслаў праязжаў вядомы дыпламат і 

падарожнік С. Герберштэйн. 



 
15 сакавіка - 285 гадоў з дня нараджэння Лянкевіча Габрыэля (1722-1798), каталіцкага рэлігійнага 

дзеяча, архітэктара, педагога, ураджэнца Полацкага раёна. 
 
15 сакавіка - 145 гадоў з дня нараджэння Вярэнькі Францішака Леапольдавіча (1862-1892), 

краязнаўца і археолага, ураджэнца Ушацкага раёна. 
 
15 сакавіка - 90 гадоў таму (1917) ў Полацку створаны Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў. 
 
16 сакавіка - 490 гадоў з дня нараджэння Санкоўскага Іосіфа (1897-1962), генерал-лейтэнанта, 

ураджэнца Міёрскага раёна. 
 
17 сакавіка - 410 гадоў таму (1597) Віцебску дадзена самакіраванне па Магдэбургскаму праву. 
 
17 сакавіка - 410 гадоў таму (1597) Віцебск атрымаў герб. 
18 сакавіка - 95 гадоў з дня нараджэння Трутко Рыгора Ягоравіча (1912-2001), краязнаўца, 

ураджэнца г. Дуброўна. 
 
18 сакавіка - 15 гадоў таму (1992) адкрыты Віцебскі мастацкі музей. 
 
20 сакавіка - 85 гадоў з дня нараджэння  Караткевіча Аляксандра Цімафеевіча (1922), гісторыка і 

педагога, ураджэнца Бешанковіцкага раёна. 
 
21 сакавіка - 90 гадоў таму (1917) ў Віцебску быў створаны Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў. 
 
22 сакавіка - 95 гадоў з дня нараджэння Залескага Адама Іосіфавіча (1912), гісторыка-этнографа, 

ураджэнца Сенненскага раёна. 
 
24 сакавіка - 940  гадоў таму (1067) ў летапісах з’яўляюцца першыя звесткі пра г. Оршу. 
 
25 сакавіка - 45 гадоў таму (1962) адкрыўся новы авіямаршрут Віцебск-Масква (лайнер “Іл-14”). 

Працягласць палёту – 1 гадзіна 30 хвілін. 
 
26 сакавіка - 80 гадоў таму (1927) ў Віцебску знаходзіўся Уладзімір Маякоўскі. 
 
28 сакавіка - 55 гадоў з дня нараджэння Марковіча Аляксандра Мікалаевіча (1952), журналіста, 

галоўнага рэдактара газеты “Полацкі веснік”, ураджэнца г.п. Ушачы. 
 
30 сакавіка - 90 гадоў таму (1917) ў Віцебску створана прафсаюзная арганізацыя. 

 
 

К Р А С А В І К 
 
красавік - 65 гадоў таму (1942-1943) з пачатку дзейнасці Обальскай камсамольскай арганізацыі 

“Юныя мсціўцы”. 
 
красавік - 65 гадоў таму (1942) заснавана партызанская брыгада “Аляксея” пад камандаваннем 

А.Ф. Данукалава. 
 
1 красавіка - 145 гадоў з дня нараджэння Багдановіча Адама Ягоравіча (1862-1940), этнографа, 

фалькларыста, мовазнаўца. Пісаў пра Чашнікі, Лукомль, Чарэю і інш. месцы Віцебскай 
губерніі. 

 
4 красавіка - 450 гадоў з дня нараджэння Сапегі Льва Іванавіча (1557-1633), дзяржаўнага і 

грамадскага дзеяча, ураджэнца Бешанковіцкага раёна. 
 
4 красавіка - 75 гадоў з дня нараджэння Якубоўскага Якуба (сапр. Якаў Адамавіч; 1932-1998), 

географа і гісторыка, ураджэнца Пастаўскага раёна. 
 



7 красавіка - 60 гадоў з дня нараджэння Славука Валерыя Пятровіча (1947), графіка, ураджэнца 
Талачынскага раёна. 

 
8 красавіка - 65 гадоў таму (1942) заснавана 1-я Беларуская партызанская брыгада пад 

камандаваннем М.П. Шмырова. 
 
8 красавіка 60 гадоў з дня нараджэння Башметава Валерыя Сцяпанавіча (1947), доктара тэхнічных 

навук, прафесара, рэктара ВДТУ, ураджэнца Гарадоцкага раёна. 
 
10 красавіка - 100 гадоў з дня нараджэння Матусевіча Іосіфа Антонавіча (1907-1985), акцёра, 

народнага артыста Беларусі. З 1928 года працаваў у тэатры імя Я. Коласа. 
 
12 красавіка - 120 гадоў з дня нараджэння Брэжгі Баляслава Рычардавіча (1887-1957), археолага, 

гісторыка, археографа, філолага. Аўтара больш як 100 навуковых прац, каля 30 з іх 
прысвечаны гісторыі Віцебска і Полацка. 

 
14 красавіка - 105 гадоў з дня нараджэння Смушкевіча Якава Уладзіміравіча (1902-1941), двойчы 

Героя Савецкага Саюза, камандзіра авіябрыгады ў Віцебску (1926-1936 гг.). 
14 красавіка - 100 гадоў з дня нараджэння Мацэнкі Марыі Ільінічны (1907), удзельніцы 

партызанскага руху ў Вялікую Айчынную вайну, Героя Сацыялістычнай Працы, 
Ганаровай грамадзянкі Віцебска, ураджэнкі Віцебска. 

 
15 красавіка - 50 гадоў з дня нараджэння Зуевай Ларысы Міхайлаўны (1957), майстра дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, ураджэнкі г. Оршы. 
 
16 красавіка - 175 гадоў з дня нараджэння Ромера Альфрэда Ізідара (1832-1897), мастака, 

мастацтвазнаўца. Выконваў роспіс храмаў у в. Камаі Пастаўскага раёна. 
 
17 красавіка - 65 гадоў з дня нараджэння Зубрыцкага Эдуарда Іосіфавіча (1942), паэта, журналіста, 

супрацоўніка рэдакцыі газеты “Дзвінская праўда” (Верхнядзвінск), ураджэнца 
Докшыцкага раёна. 

 
19 красавіка - 95 гадоў з дня нараджэння Прокшы Леаніда Януаравіча (1912-1994), пісьменніка, 

ураджэнца г. Полацка. 
 
25 красавіка - 140 гадоў з дня нараджэння Петражыцкага Льва Іосіфавіча (1867-1931), прававеда і 

сацыёлага, ураджэнца Віцебскай губерніі. 
 
25 красавіка - 85 гадоў з дня нараджэння Акуцыёнка Пятра Антонавіча (1922-1943), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца г.п. Шуміліна. 
 
28 красавіка - 70 гадоў з дня нараджэння Саланекі Альберта Андрэевіча (1937), мікрабіёлага, 

доктара біялагічных навук, прафесара, ураджэнца г. Віцебска. 
 
28 красавіка - 90 гадоў таму (1917) пастановай Аршанскага Савета на прадпрыемствах горада 

ўведзены васьмігадзінны рабочы дзень. 
 
29 красавіка - 120 гадоў з дня нараджэння Отана Гедэмана (1887-1937), гісторыка, краязнаўца. 

Заснаваў у Браславе краязнаўчую арганізацыю, выдаў манаграфію “Гісторыя 
Браслаўскага павета”. 

 
29 красавіка        - 80 гадоў з дня нараджэння Мурашкі Анатоля Іванавіча (1927-1990), вучонага ў 

галіне меліярацыі і воднай гаспадаркі, акадэміка УАСГНІЛ, ураджэнца Докшыцкага 
раёна. 

 
30 красавіка - 75 гадоў з дня нараджэння Грыбкоўскага Віктара Паўлавіча (1932), фізіка, доктара 

фізіка-матэматычных навук, прафесара, ураджэнца Дубровенскага раёна. 

 
 
 



М А Й 
 

май - 90 гадоў таму (1917) У.У. Адамаву даручана стварэнне Батанічнага саду ў Віцебску. 
 
май - 85 гадоў з дня нараджэння Ткачэнкі Міхаіла Мікалаевіча (1922-1948), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца г.п. Бешанковічы. 
 
май - 65 гадоў таму (1942) была створана 2-я Беларуская партызанская брыгада пад 

кіраўніцтвам М.І. Дзьячкова. 
 
май - 55 гадоў таму (1952) ў Глыбокім адкрыта дзіцячая музычная школа. 
 
1 мая - 80 гадоў з дня нараджэння Багданчука Яўгенія Міхайлавіча (1927), Героя 

Сацыялістычнай Працы, былога машыніста экскаватара Лукомльскай ДРЭС. 
 
2 мая - 80 гадоў таму (1927) ў Віцебску заснавана абласное радыё. 
 
3 мая - 130 гадоў з дня нараджэння Грыневіча Антона Антонавіча (1877-1937), збіральніка 

беларускага музычнага фальклора, выдаўца, педагога, кампазітара, ураджэнца 
Лепельскага раёна. 

 
3 мая - 75 гадоў з дня нараджэння Купрэвіча Івана Усцінавіча (1932), кавалера ордэна 

Працоўнай славы трох ступені. 
 
3 мая                  - 50 гадоў з дня нараджэння Батвінёнка (Бацвінёнка) Аляксандра Уладзіміравіча 

(1957), скульптара, лаўрэата спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
ураджэнца г. Браслава. 

 
5 мая - 90 гадоў з дня нараджэння Багушэвіча Юрыя (сапр. Георгій Канстанцінавіч; 1917-

1983), пісьменніка, ураджэнца г. Оршы. 
 
5 мая            - 70 гадоў з дня нараджэння Картэля Мікалая Аляксандравіча (1937), вучонага ў 

галіне малекулярнай генетыкі раслін, акадэміка НАН Беларусі, ураджэнца Расонскага 
раёна. 

 
6 мая - 105 гадоў з дня нараджэння Васількова Мікалая Карнілавіча (1902-1973), генерал-

лейтэнанта артылерыі, ураджэнца г. Віцебска. 
 
9 мая - 55 гадоў таму (1952) ў в. Курына Віцебскага раёна адкрыты помнік М. Сільніцкаму, 

партызану, Герою Савецкага Саюза. 
 
10 мая - 65 гадоў з дня нараджэння Панізніка Сяргея Сцяпанавіча (1942), паэта, перакладчыка, 

ураджэнца Міёрскага раёна. 
 
15 мая - 105 гадоў з дня нараджэння Кліменкі Максіма Аляксандравіча (1902-1992), Героя 

Сацыялістычнай Працы, камісара партызанскай брыгады імя М. Калініна, старшыні 
калгаса імя В. Чапаева. 

 
16 мая - 95 гадоў з дня нараджэння Абрасімава Пятра Андрэевіча (1912), партыйнага і 

дзяржаўнага дзеяча, дыпламата, ураджэнца г. Віцебска. 
 
16 мая - 60 гадоў таму (1947) ў Міёрах заснаваны першы дзіцячы сад. 
 
17 мая - 35 гадоў таму (1972) п. Барань Аршанскага раёна дадзены статус горада. 
 
18 мая - 80 гадоў з дня нараджэння Шакінкі Леаніда Уседаравіча (1927), графіка, ураджэнца 

Лёзненскага раёна. 
 
19 мая - 75 гадоў з дня нараджэння Сіроткінай Лідзіі Емяльянаўны (1932), Героя 

Сацыялістычнай Працы, старшыні калгаса імя Г. Дзімітрава Талачынскага раёна. 
 
23 мая - 100 гадоў з дня нараджэння Мяжэвіча Уладзіміра Навумавіча (1907-1982), 

пісьменніка, ураджэнца Аршанскага раёна. 



 
25 мая - 95 гадоў з дня нараджэння Лісава Івана Іванавіча (1912-1997), генерал-лейтэнанта, 

кандыдата гістарычных навук, дацэнта, ураджэнца г. Віцебска. 
 
26 мая - 125 гадоў з дня нараджэння Казачонка Сідара Дзмітрыевіча (1882-1942), поўнага 

Георгіеўскага кавалера, ураджэнца Ушацкага раёна. 
 
26 мая - 120 гадоў з дня нараджэння Ціхона Антона Міхайлавіча (1887-1939), партыйнага і 

дзяржаўнага дзеяча, ураджэнца Пастаўскага раёна. 
 
28 мая - 95 гадоў з дня нараджэння Мацкевіча Ігнація Вікенцьевіча (1912-1943), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца Сенненскага раёна. 
 
31 мая - 55 гадоў з дня нараджэння Чабан Тамары Канстанцінаўны (1952-1992), крытыка, 

літаратуразнаўца, ураджэнкі Глыбоцкага раёна. 

 
 
 

Ч Э Р В Е Н Ь 

чэрвень - 135 гадоў таму (1872) заснавана Полацкая настаўніцкая семінарыя. У 1918 г. 
пераўтворана ў педагагічны тэхнікум. З 1994 г. педагагічны каледж імя Ф. Скарыны. 

 
чэрвень - 120 гадоў таму (1887) ў Віцебску адбыўся небывалы пажар. 
 
чэрвень - 80 гадоў таму (1927) ў Дуброўне быў пушчаны ў дзеянне цагельны завод. 
 
чэрвень - 5 гадоў таму (2002) адбылася газіфікацыя Гарадка. 
 
2 чэрвеня - 215 гадоў таму (1792) Кароль Рэчы Паспалітай, вялікі князь Літоўскі Станіслаў 

Аўгуст падпісаў прывілей Браславу на аднаўленне Магдэбургскага права. 
 
2 чэрвеня - 105 гадоў з дня нараджэння Бабровіча Яна (1902-1943), публіцыста, ураджэнца 

Докшыцкага раёна. 
 
2 чэрвеня - 50 гадоў з дня нараджэння Занько Сяргея Мікалаевіча (1957), вучонага ў галіне 

акушэрства і гінекалогіі, ураджэнца г. Лепеля. 
 
4-6 чэрвеня - 90 гадоў таму (1917) адбыўся першы сялянскі з’езд Віленскай губерні ў Дзісне. 
 
4 чэрвеня - 75 гадоў таму (1932) заснавана раённая грамадска-палітычная газета “Голас 

Расоншчыны”. 
 
5 чэрвеня - 70 гадоў з дня нараджэння Беляжэнкі Барыса Паўлавіча (1937), пісьменніка, 

ураджэнца Бешанковіцкага раёна. 
 
6 чэрвеня - 45 гадоў таму (1962) ўпершыню ў Віцебску пачалася трансляцыя перадач з Мінска. 
 
10 чэрвеня - 195 гадоў таму (1812) пачала дзейнасць Полацкая езуіцкая акадэмія, першая 

вышэйшая навучальная ўстанова на тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Закрыта 
13.3.1820г. 

 
15 чэрвеня - 135 гадоў з дня нараджэння Пагодзіна Аляксандра Львовіча (1872-1947), рускага 

гісторыка, філолага, славіста, ураджэнца г. Віцебска. 
 
16 чэрвеня - 110 гадоў з дня нараджэння  Шлюбскага Аляксандра Ануфрыевіча (1897-1941), 

этнографа, фалькларыста, бібліёграфа, ураджэнца Расонскага раёна. 
 
25 чэрвеня     - 60 гадоў таму (1947) заснаваны полацкі завод “Праммашрамонт”. 



 
26 чэрвеня - 110 гадоў з дня нараджэння Свэна Леаніда (сапр. Савёнак Лявон; 1897-1974), 

празаіка, журналіста, ураджэнца Глыбоцкага раёна. 
 
26 чэрвеня - 75 гадоў з дня нараджэння Сімановіча Давіда Рыгоравіча (1932), паэта. Жыве і працуе 

ў Віцебску. 
 
27-29 чэрвеня - 940 гадоў таму (1067) Орша ўпамінаецца ў “Аповесці мінулых гадоў”. 
 
27 чэрвеня - 15 гадоў таму (1992) ў Прыдняпроўскім парку Оршы адкрыты помнік У. Караткевічу. 
 
29 чэрвеня - 95 гадоў з дня нараджэння Хатулева Пятра Фёдаравіча (1912-1937), крытыка, 

ураджэнца г. Віцебска. 
 
29 чэрвеня - 65 гадоў таму (1942) створана Асвейская партызанская брыгада імя М.В. Фрунзе. 

 
 

Л І П Е Н Ь 

1 ліпеня - 60 гадоў таму (1947) ў Віцебску адкрыўся ўнівермаг. 
 
1 ліпеня - 80 гадоў з дня нараджэння Клейна Льва Самуілавіча (1927), археолага, ураджэнца г. 

Віцебска. 
 
2 ліпеня           - 210 гадоў з дня нараджэння Зубко Антонія (1797-1884), рэлігійнага дзеяча, 

праваслаўнага архіепіскапа, ураджэнца Лепельскага раёна.  
 
2 ліпеня - 195 гадоў таму (1812) адбыўся бой часцей 3-га кавалерыйскага корпуса расійскай 

арміі з французамі пад в. Казяны Браслаўскага раёна. 
 
3 ліпеня - 100 гадоў з дня нараджэння Стаховіча Алеся (сапр. Аляксандр Іосіфавіч; 1907-1956), 

пісьменніка, ураджэнца Аршанскага раёна. 
 
3 ліпеня - 100 гадоў з дня нараджэння Лабанка Уладзіміра Елісеевіча (1907-1984), аднаго з 

арганізатараў і кіраўнікоў падполля і партызанскага руху на Віцебшчыне. 
 
4 ліпеня - 75 гадоў з дня нараджэння Коршуна Леанарда Іванавіча (1932), кандыдата тэхнічных 

навук, прафесара, ураджэнца г. Полацка. 
 
4 ліпеня - 5 гадоў таму (2002) сесія Баранскага гарсавета зацвердзіла праекты герба і сцяга г. 

Барань. 
7 ліпеня - 120 гадоў з дня нараджэння Шагала Марка Захаравіча (1887-1985), мастака, 

ураджэнца г. Віцебска. 
 
9 ліпеня - 70 гадоў з дня нараджэння Радомскай Ліліі Дзямітрыеўны (1937), педагога, 

аршанскай краязнаўцы. 
 
10 ліпеня - 150 гадоў з дня нараджэння Бонч-Асмалоўскага Анатоля Восіпавіча (1857-1930), 

рэвалюцыянера-народніка, ураджэнца г. Віцебска. 
 
11 ліпеня - 80 гадоў таму (1927) пачата будаўніцтва Асінаўскай электрастанцыі – БелДРЭС. 
 
14 ліпеня - 95 гадоў таму (1912) выйшаў першы нумар грамадска-палітычнай газеты “Витебский 

вестник”. Выходзіла на рускай мове да 16 красавіка 1917 г. 
 
14 ліпеня - 55 гадоў з дня нараджэння Шылко Віктара Аляксандравіча (1952), жывапісца, 

графіка, ураджэнца Гарадоцкага раёна. 
 



15 ліпеня - 195 гадоў таму (1812) пад Друяй адбылася бітва пад кіраўніцтвам генерала Я. 
Кульнева з французскай арміяй.  

 
15 ліпеня - 110 гадоў з дня нараджэння Паўловіча Мікалая Браніслававіча (1897-1973), контр-

адмірала, ураджэнца Шумілінскага раёна. 
16 ліпеня - 
25 кастрычніка - 195 гадоў таму (1812) Віцебск быў акупіраваны французскай арміяй. 
 
20 ліпеня - 50 гадоў з дня нараджэння Насевіча Вячаслава Леанідавіча (1957), гісторыка, 

ураджэнца г. Віцебска. 
 
23 ліпеня - 190 гадоў з дня нараджэння Шумахера Пятра Васільевіча (1817-1891), паэта, артыста, 

ураджэнца г. Оршы. 
 
24 ліпеня - 235 гадоў таму (1772) Віцебск уключаны ў склад Расіі ў выніку першага разделу 

Польшчы. 
 
26 ліпеня - 110 гадоў з дня нараджэння Савёнка Леаніда Вікенцьевіча (1897-1974), пісьменніка, 

ураджэнца Глыбоцкага раёна. 
 
28 ліпеня - 100 гадоў з дня нараджэння Лебедзева Сяргея Малахіевіча (1907-1965), вучонага-

геадэзіста, прафесара, ураджэнца г. Віцебска. 
 
29 ліпеня - 90 гадоў з дня нараджэння Нікіфарава Пятра Паўлавіча (1917-1971), Героя Савецкага 

Саюза, ураджэнца г. Віцебска. 
 
29 ліпеня - 55 гадоў з дня нараджэння Масяйкова Аляксандра Віктаравіча (1952), мастака-

жывапісца, ураджэнца г. Полацка. 
 
30 ліпеня - 50 гадоў таму (1957) на цалінныя землі Казахстана выехалі 250 юнакоў і дзяўчат 

Полацка, каб прыняць удзел ва ўборцы ўраджаю. 

 
 

Ж Н І В Е Н Ь 

жнівень - 65 гадоў таму (1942) у Казьянскім лесе Браслаўскага раёна пачаў дзейнічаць 
партызанскі атрад “Спартак”. 

 
жнівень - 50 гадоў таму (1957) заснаваны піянерскі лагер “Арлёнак” ПО “Віцебскдрэў” (зараз 

аздараўленчы лагер “Арлёнак”). 
 
жнівень - 35 гадоў таму (1972) ў Віцебску адкрыты тэхнікум фізкультуры. З 1978 г. 

рэарганізаваны ў факультэт фізічнага выхавання Віцебскага педінстытута. 
 
жнівень - 35 гадоў таму (1972) пачаў працаваць Асвейскі торфабрыкетны завод. 
 
1 жніўня - 150 гадоў таму (1857) ў Віцебску адкрыта першая кнігарня. 
 
1 жніўня - 95 гадоў з дня нараджэння Сакмаркіна Мікалая Аляксандравіча (1912), аднаго з 

кіраўнікоў партызанскага руху на тэрыторыі Віцебскай вобласці ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны. 

 
3 жніўня - 105 гадоў з дня нараджэння Кожара Ільі Паўлавіча (1902-1967), Героя Савецкага 

Саюза, ураджэнца Талачынскага раёна. 
 
3 жніўня - 90 гадоў з дня нараджэння Зайцава Мікалая Фядотавіча (1917), генерал-маёра авіацыі, 

удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, ганаровага грамадзяніна г. Віцебска. 
 



3 жніўня - 55 гадоў з дня нараджэння Паляковай Ларысы Міхайлаўны (1952-1981), графіка, 
ураджэнкі Чашніцкага раёна. 

 
5 жніўня - 115 гадоў з дня нараджэння Трусевіча Барыса Іпалітавіча (1892-1961), доктара 

медыцынскіх навук, прафесара, ураджэнца г. Віцебска. 
 
5 жніўня - 60 гадоў з дня нараджэння Маркаўца Віктара Пятровіча (1947), жывапісца, ураджэнца 

г. Докшыцы. 
 
6 жніўня - 55 гадоў таму (1952) адкрыта Полацкая гарадская дзіцячая бібліятэка № 2. Зараз 

дзіцячая бібліятэка імя Я. Журбы. 
 
12 жніўня - 190 гадоў з дня нараджэння Храпавіцкага Ігната Яўстахавіча (1817-1893), 

фалькларыста, грамадскага дзеяча, ураджэнца Верхнядзвінскага раёна. 
 
12 жніўня - 110 гадоў з дня нараджэння Мітрашэнкі Аляксандра Якаўлевіча (1897-1964), урача, 

загадчыка кафедры хірургіі ВДМУ, ураджэнца Віцебскай губерніі. 
 
12 жніўня - 75 гадоў таму (1937) заснавана бешанковіцкая грамадска-палітычная газета “Зара”. 
 
15 жніўня - 95 гадоў з дня нараджэння Навіцкага Яўгена Гаўрылавіча (1912-1997), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца Чашніцкага раёна. 
 
15 жніўня - 35 гадоў таму (1972) ў г.п. Коханава Талачынскага раёна адкрыта дзіцячая музычная 

школа. 
 
15 жніўня             - 20 гадоў таму (1987) заснаваны Чашніцкі гістарычны музей. Адкрыты 30.03.1991 г. 
 
17 жніўня - 100 гадоў з дня нараджэння Багарада Самуіла Нахманавіча (1907), Героя Савецкага 

Саюза, ураджэнца г. Віцебска. 
 
20 жніўня - 65 гадоў з дня нараджэння Шамшура Вячаслава Вячаслававіча (1942), мастака, 

педагога, прафесара, ураджэнца Міёрскага раёна. 
20 жніўня - 60 гадоў таму (1947) ў Оршы адкрыта СШ № 6. 
 
24 жніўня - 50 гадоў з дня нараджэння Яноўскага Вячаслава Яўгенавіча (1957), спартсмена, 

чэмпіёна Алімпійскіх гульняў, ганаровага грамадзяніна Віцебска, ураджэнца г. 
Віцебска. 

 
28 жніўня        - 70 гадоў з дня нараджэння Ільіной Зінаіды Макараўны (1937), вучонага-эканаміста, 

акадэміка Міжнароднай АН інфармацыі, інфармацыйных працэсаў і тэхналогій, 
ураджэнкі Аршанскага раёна. 

 
28 жніўня - 65 гадоў таму (1942) ўтворана чашніцкая партызанская брыгада “Дубава”. 
 
28 жніўня - 20 гадоў таму (1987) ў Наваполацку адкрыта СШ № 12. 
 
30 жніўня - 5 гадоў таму (2002) ў п. Абухава Аршанскага раёна адкрылася тэлерадыёперадаючая 

станцыя (будавалася з 1998 г.). Вежа мае велічыню 223 м, радыус ахопу 80 км. 

 
 

В Е Р А С Е Н Ь 
 

верасень - 145 гадоў таму (1862) быў заснаваны Віцебскі Цэнтральны архіў старажытных 
грамат. У 1903 г. перададзены ў г. Вільня. 

 
верасень - 130 гадоў таму (1877) ў Віцебску заснаваны завод імя Камінтэрна. Зараз завод 

далучаны да станкабудаўнічага завода “ВІСТАН”. 
 



верасень - 75 гадоў таму (1932) ў Віцебску заснавана школа ФЗВ пры фабрыцы імя КІМ. Зараз 
ПТВ № 46. 

 
верасень - 65 гадоў таму (1942) пачало дзейнічаць Браслаўскае партызанскае падполле. 

Дзейнічала да ліпеня 1944 г. 
 
верасень - 65 гадоў таму (1942) была арганізавана Расонска-Асвейская і Ушацка-Лепельская 

партызанскія зоны. 
 
верасень    - 55 гадоў таму (1952) ў Віцебску пачаў працаваць завод электравымяральных 

прыбораў. 
 
1 верасня - 70 гадоў з дня нараджэння Засценскага Леаніда Сямёнавіча (1937), вучонага ў галіне 

лясной гаспадаркі, доктара сельска-гаспадарчых навук, прафесара, ураджэнца 
Аршанскага раёна. 

 
1 верасня - 30 гадоў таму (1977) ў Барані адкрыта музычная школа. 
 
1 верасня - 40 гадоў таму (1967) ў Міёрах адкрыта музычная школа. 
 
1 верасня - 30 гадоў таму (1977) ў Оршы адкрыта мастацкая школа. 
 
5 верасня - 85 гадоў з дня нараджэння Пшоннага Сяргея Фаміча (1922-1994), Героя Савецкага 

Саюза, ураджэнца Чашніцкага раёна. 
 
7 верасня - 30 гадоў таму (1977) Віцебскі станкабудаўнічы завод імя Камінтэрна ўзнагароджаны 

ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 
 
10 верасня - 110 гадоў з дня нараджэння Пальмбаха Аляксандра Адольфавіча (1897-1963), 

вучонага-цюрколага, ураджэнца г. Верхнядзвінска. 
 
11 верасня - 80 гадоў з дня нараджэння Блюма Уладзіміра Іванавіча (1927), стваральніка музея 

лакаматыўнага дэпо ў Оршы. 
 
17 верасня - 170 гадоў з дня нараджэння Карнацэвіча Іосіфа Васільевіча (1837-1928), удзельніка 

паўстання 1863 г., медыка, ураджэнца Пастаўскага раёна. 
 
17 верасня     - 60 гадоў з дня нараджэння Краснадубскага Івана Аляксандравіча (1947), спявака, 

заслужанага артыста Беларусі, ураджэнца Глыбоцкага раёна. 
 
19 верасня - 40 гадоў таму (1967) заснаваны Полацкі гісторыка-археалагічны запаведнік. Зараз 

Полацкі нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік. 
 
20 верасня - 60 гадоў з дня нараджэння Мдывані Таццяны Герасімаўны (1947), музыказнаўца, 

педагога, ураджэнца г. Полацка. 
 
23 верасня - 105 гадоў з дня нараджэння Васілёнка Сяргея Іванавіча (1902-1982), літаратуразнаўца 

і фалькларыста, ураджэнца Сенненскага раёна. 
 
27 верасня - 105 гадоў з дня нараджэння Панковай Соф’і Сяргееўны (1902-1942), адной з 

кіраўнікоў Віцебскага падполля ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

 
 

К А С Т Р Ы Ч Н І К 

кастрычнік - 30 гадоў таму (1977) у в. Ляўкі Аршанскага раёна адкрыты філіял літаратурнага 
музея Я. Купалы ў Мінску. 

 
кастрычнік - 10 гадоў таму (1997) на Гарадоччыне прайшлі першыя Вераніцынскія чытанні. 



 
1 кастрычніка - 395 гадоў з дня нараджэння Храпавіцкага Яна Антонія (1612-1685), дзяржаўнага 

дзеяча Рэчы Паспалітай, ураджэнца Віцебскага раёна. 
 
1 кастрычніка - 60 гадоў таму (1947) ў Віцебску адкрыты абласны анкалагічны дыспансер. 
 
2 кастрычніка - 45 гадоў таму (1962) ў г. Дуброўна заснавана СПТВ № 35. З мая 1970 г. – ПТВ № 

171. 
 
3 кастрычніка - 70 гадоў з дня нараджэння Радкевіча Яўгена Рыгоравіча (1937), пісьменніка, 

ураджэнца г. Сянно. 
 
6-10 кастрычніка   - 80 гадоў таму (1927) адбыўся І з’езд работніц і сялянак, членаў Саветаў 

Віцебскай акругі.  
 
8 кастрычніка - 95 гадоў з дня нараджэння Даўбешкіна Пятра Лукіча (1912-1943), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца Віцебскага раёна. 
 
10 кастрычніка - 125 гадоў з дня нараджэння Брэслава Барыса Абрамавіча (1882-1943), удзельніка 

рэвалюцыйнага руху, публіцыста, гісторыка, ураджэнца Талачынскага раёна. 
 
16 кастрычніка - 70 гадоў з дня нараджэння Сяргеевай Галіны Гаўрылаўны (1937), гісторыка, 

ураджэнкі Сенненскага раёна. 
 
16 кастрычніка - 50 гадоў з дня нараджэння  Сокалава-Воюша Сяржука (сапр. Сокалаў Сяргей 

Анатольевіч; 1957), пісьменніка, ураджэнца Полацкага раёна. 
 
17-23 кастрычніка  - 195 гадоў таму (1812) адбылася бітва з французскімі  вайскамі каля г. Полацка. 
 
17 кастрычніка - 100 гадоў з дня нараджэння Бумагіна Іосіфа Раманавіча (1907-1945), Героя 

Савецкага Саюза, ураджэнца г. Віцебска. 
 
21 кастрычніка - 70 гадоў з дня нараджэння Бабенкі Эрнста Міхайлавіча (1937), вучонага ў галіне 

хімічнай тэхналогіі паліва, былога рэктара Наваполацкага палітэхнічнага 
інстытута, рэктара Полацкага універсітэта (1993-2003). 

 
23 кастрычніка - 95 гадоў з дня нараджэння Ліўшыца Хаіма Майсеевіча (1912), жывапісца, 

педагога, ураджэнца г. Віцебска. 
 
23 кастрычніка - 90 гадоў з дня нараджэння Куксёнка Івана Архіпавіча (1917), аднаго з 

арганізатараў партызанскага руху ў Віцебскай вобласці, камандзіра атрада 
партызанскай брыгады ВЛКСМ. 

 
26 кастрычніка - 195 гадоў таму (1812) адбылося вызваленне Віцебска ад французскіх войск. 
 
27 кастрычніка       - 80 гадоў з дня нараджэння Марціновіч Ізабелы Іванаўны (1927), заслужанага 

юрыста Беларусі, заслужанага работніка вышэйшай школы Беларусі, ураджэнкі 
Сенненскага раёна. 

 
27 кастрычніка - 65 гадоў з дня нараджэння Бубалы Антона Францавіча (1942), краязнаўца, 

ураджэнца Верхнядзвінскага раёна. 
 
29 кастрычніка - 60 гадоў таму (1947) ў Полацку быў адкрыты педагагічны інстытут. У 1958 г. 

аб’яднаны з Віцебскім педінстытутам. 
 
29 кастрычніка - 55 гадоў з дня нараджэння Лызікава Анатоля Мікалаевіча (1952), доктара 

медыцынскіх навук, прафесара, ураджэнца г. Віцебска. 
 
31 кастрычніка - 15 гадоў таму (1992) у Докшыцкім раёне адкрыты мемарыяльны комплекс 

“Ходараўка” на месцы расстрэлу нямецка-фашысцкімі захопнікамі 600 цывільных 
грамадзян і 200 італьянскіх вайскоўцаў. 

 
 



   Л І С Т А П А Д  

лістапад - 225 гадоў таму (1782) канцлер А. Сапега прадаў Дубровенскае графства князю Р. 
Пацёмкіну. 

 
лістапад - 195 гадоў таму (1812) М.І.  Кутузаў адпачываў у в. Ланенка Дубровенскага раёна. 
 
лістапад - 60 гадоў таму (1947) ў Віцебску ўведзена ў строй першая чарга дыванова-плюшавага 

камбіната. 
 
1 лістапада - 105 гадоў з дня нараджэння Дземяшкевіча Адама Станіслававіча (1902-1962), 

генерал-лейтэнанта авіяцыі, ураджэнца г. Оршы. 
 
1 лістапада - 80 гадоў таму (1927) ў Полацку адкрыты акружны суд. 
 
3 лістапада - 125 гадоў з дня нараджэння Масалкова Якава Дзмітрыевіча (1882-1931), матроса-

рэвалюцыянера Балтыйскага флоту, ураджэнца Талачынскага раёна. 
 
7-9 лістапада - 195 гадоў таму (1812) ў Оршы падчас адступлення ад Масквы знаходзіўся Напалеон. 
 
7 лістапада - 85 гадоў таму (1922) ў Віцебску пачала працаваць станцыя “Хуткай медыцынскай 

дапамогі”. 
7 лістапада - 40 гадоў таму (1967) пачаў дзейнічаць Ушацкі тэлерэтранслятар. 
 
9 лістапада - 105 гадоў з дня нараджэння Сакалоўскага Несцера Фёдаравіча (1902-1950), 

кампазітара, хормайстра, фалькларыста, ураджэнца Докшыцкага раёна. 
 
10 лістапада - 105 гадоў з дня нараджэння Арлова Івана Аляксеевіча (1902-1980), генерал-

лейтэнанта, ураджэнца г. Віцебска. 
 
11 лістапада - 100 гадоў з дня нараджэння Собалева Івана Паўлавіча (1907-1989), Героя Савецкага 

Саюза, ураджэнца Віцебскага раёна. 
11 лістапада - 90 гадоў таму (1917) заснавана абласная газета “Віцебскі рабочы”. 
 
12 лістапада - 105 гадоў з дня нараджэння Чашніка Ільі Рыгоравіча (1902-1929), мастака, вучня Ю. 

Пэна, К. Малевіча, члена УНОВІС. Выпусціў у Віцебску часопіс “Аэро”. 
 
12 лістапада - 30 гадоў таму (1971) ў Новалукомлі заснаваны завод керамзітавага гравію. 
 
16 лістапада - 70 гадоў з дня нараджэння Лукшы Валянціна Антонавіча (1937), паэта, перакладчыка, 

публіцыста, ураджэнца г. Полацка. 
 
18 лістапада - 105 гадоў з дня нараджэння Машары Міхася (сапр. Міхаіл Антонавіч; 1902-1976), 

паэта, ураджэнца Пастаўскага раёна. 
 
21 лістапада - 105 гадоў з дня нараджэння Лытасава Міхаіла Васілевіча (1902-1979), Героя 

Сацыялістычнай Працы, былога старшыні калгаса “Перамога” Глыбоцкага раёна. 
 
21 лістапада - 25 гадоў таму (1982) ў в. Гарадзец Шаркаўшчынскага раёна адкрыты музей мастацтва 

і этнаграфіі. 
 
22 лістапада - 85 гадоў з дня нараджэння Міхайлава Міхаіла Дзмітрыевіча (1922), жывапісца, 

ураджэнца Лёзненскага раёна. 
 
24 лістапада - 105 гадоў з дня нараджэння Кобзуна Івана Міхайлавіча (1902-1942), Героя Савецкага 

Саюза, ураджэнца Верхнядзвінскага раёна. 
 
25 лістапада - 85 гадоў з дня нараджэння Бондаравай Ефрасінні Леанідаўны (1922), кіназнаўцы, 

кінакрытыка, ураджэнкі Лёзненскага раёна. 
 
30 лістапада - 75 гадоў таму (1932) адкрыта шаша “Мінск-Орша”. 

 



С Н Е Ж А Н Ь 
 

снежань - 90 гадоў таму (1917) створаны Докшыцкі валасны рэвалюцыйны камітэт. 
 
снежань - 30 гадоў таму (1977) Беларускаму дзяржаўнаму драматычнаму тэатру імя Я. Коласа 

прысвоена званне “акадэмічны”. 
 
снежань - 15 гадоў таму (1992) ў Віцебску адкрыта СШ № 44. 
 
снежань - 10 гадоў таму (1997) адкрыты Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей.  
 
1 снежаня - 5 гадоў таму (2002) ў Гарадоцкім раёне ўстаноўлены памятны камень у гонар паэмы 

“Тарас на Парнасе” і яе верагоднага аўтара К. Вераніцына. 
 
3 снежаня - 105 гадоў з дня нараджэння Салярцінскага Івана Іванавіча (1902-1944), гісторыка 

музыкі, тэатра, літаратуры, ураджэнца г. Віцебска. 
 
4 снежаня - 90 гадоў таму (1917) ў Віцебску ўтварылася арганізацыя “Савет беспрацоўных”, 

пазней Камітэт па барацьбе з беспрацоўем. Быў ліквідаваны 7 верасня 1921 г. 
 
6 снежаня - 95 гадоў таму (1912) ў Віцебску адкрыты помнік героям Айчыннай вайны 1812 г. 
 
7 снежаня - 85 гадоў з дня нараджэння Макеева Ягора Абрамавіча (1922-1957), Героя Савецкага 

Саюза, ганаровага грамадзяніна г. Оршы. 
 
9 снежаня - 105 гадоў з дня нараджэння Даўгялы Георгія Хрысанфавіча (1902-1974), доктара 

медыцынскіх навук, прафесара, ураджэнца г. Віцебска. 
 
10 снежаня - 80 гадоў з дня нараджэння Багданава Уладзіміра Сяргеевіча (1927), гісторыка, 

прафесара, ураджэнца Віцебскага раёна. 
 
11 снежаня - 95 гадоў з дня нараджэння Бугаёва Яўгена Іосіфавіча (1912), гісторыка, публіцыста, 

ураджэнца Верхнядзвінскага раёна. 
 
12 снежаня - 15 гадоў таму (1992) ў Оршы адкрыты музей гісторыі і культуры горада. 
 
15 снежаня - 70 гадоў з дня нараджэння Кірылава Германа Іларыёнавіча (1937), пісьменніка, 

ураджэнца Шаркаўшчынскага раёна. 
 
17 снежаня - 15 гадоў таму (1992) ў Віцебску заснаваны музей воінаў-інтэрнацыяналістаў. 
 
18 снежаня - 85 гадоў з дня нараджэння Аверчанкі Мікалая Іванавіча (1922-1960), Героя Савецкага 

Саюза, ураджэнца Гарадоцкага раёна. 
 
19 снежаня - 110 гадоў з дня нараджэння Вінаградава Мікалая Уладзіміравіча (1897-1972), доктара 

медыцынскіх навук, прафесара. З 1948 па 1970 г. выкладчык у ВГМУ, загадчык 
кафедры псіхіатрыі. 

 
24 снежаня - 95 гадоў з дня нараджэння Туфтава Івана Мікітавіча (1912-1974), Героя Савецкага 

Саюза, ураджэнца Лепельскага раёна. 
 
24 снежаня - 90 гадоў з дня нараджэння Гушчы Яна (1917-1986), польскага пісьменніка і 

перакладчыка, ураджэнца Міёрскага раёна. 
 
25 снежаня - 80 гадоў з дня нараджэння Яфімавай Маргарыты Барысаўны (1927), 

літаратуразнаўцы, крытыка, ураджэнкі г. Оршы. 
 
25 снежаня - 45 гадоў таму (1962) г. Дрыса перайменавана ў Верхнядзвінск. 
 
26 снежаня - 90 гадоў з дня нараджэння Васілёнка Яўгена Пятровіча (1917-1973), паэта, 

перакладчыка, ураджэнца г. Оршы. 
 



27 снежаня - 105 гадоў з дня нараджэння Арэхава Вадзіма Іванавіча (1902-1957), генерал-
лейтэнанта, ураджэнца г. Віцебска. 

 
28 снежаня - 85 гадоў з дня нараджэння Антонава Ігната Пятровіча (1922), вучонага ў галіне 

неўралогіі, нейрахірургіі і фізіятэрапіі, ураджэнца Віцебскага раёна. 
 
31 снежаня - 45 гадоў таму (1962) атрыманы прамысловы ток на першай турбіне Полацкай ТЭЦ-2. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С Т У Д З Е Н Ь 
 

ОКРУЖНАЯ СВЕТЛАНА АРТЕМОВНА                                           
К 60-летию со дня рождения (1947) 

            Светлана Артемовна родилась 26 января 1947 года в г. Черновцы. В 

шестилетнем возрасте она была так потрясена фильмом «Возраст  любви»   с  

Лолитой Торрес в главной роли, что тут же заявила родителям: «Я буду 

артисткой!». 

            В 1965 г. она поступила в  Белорусский театрально-художественный      

институт      (класс проф. Д.А. Орлова), а в 1969 г. ее приняли в труппу театра им. 

Я. Коласа в Витебске. 

          Ее первую роль — Анютка во «Власти тьмы» — критики назвали «самой 

толстовской» в истории театра. Потом были спектакли «А зори здесь тихие», 

«Остров Елены», «Ревизор», «Соловьиная ночь», «Матушка Кураж и ее дети» и др. 

         В 1976 г. Светлана Артемовна получила звание заслуженной артистки БССР. В 1990 г. она стала 

лауреатом Международного театрального фестиваля в г. Брянске, в 1991 г. — лауреатом премии профсоюзов 

Беларуси и получила звание народной артистки Беларуси. 

В ее жизни было много счастливых побед. Но были и тяжелые испытания: ранение в армии сына Дмитрия, 

годы борьбы за его жизнь и в связи с этим уход из театра. «Любовь — это знак свыше. Все мои самые лучшие 

чувства, вся моя жизнь стали принадлежать сыну, моему самому лучшему творению. Много страданий выпало 

на нашу с ним долю, но вера осталась неизменной и еще более укрепилась в нас». В 1996 г. ей присуждена 

премия 3. Туснолобовой-Марченко «За материнское мужество». В 1995 г. Светлана Артемовна возвращается в 

театр, играет в спектаклях «Рецепт   Макропулоса»,   «Жанна»,   «Марлен, 

Марлен...» и др. Международным биографическим центром (Кембридж) в 1997 и 1998 гг. актриса была названа 

«Женщиной года». 

           В 2000 г. С.А. Окружная избрана членом Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь. Она помогает инвалидам-колясочникам, солдатским матерям, ветеранам, тем, кто находится в заклю-

чении. В ней гармонично сочетаются хрупкость и сила воли, твердость и милосердие. «Я — приверженец 

дисциплины, во всем люблю аккуратность и порядок. И всегда стремлюсь быть максимально полезной людям». 

Светлана Артемовна награждена Почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь, 

Национального собрания Республики Беларусь и Комитета по делам религий и национальностей при Совете 

Министров Республики Беларусь, медалью Франциска Скорины. Ей объявлены Благодарности Президента 

Республики Беларусь, Митрополита Минского и Слуцкого Филарета. В 2002 г. она получила приз 

«Хрустальная Павлинка», а в 2003 г. на Международном фестивале «Славянские театральные встречи» приз за 

лучшую женскую роль. 

«Каждую свою роль я играю как последнюю... В моей работе случаются разочарования и взлеты, но я 

стремлюсь все события моего времени переживать как собственную судьбу». 
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Л Ю Т Ы 
ЧАРНЫШ АЛЯКСАНДР ІВАНАВІЧ 
Да 90- годдзя з дня нараджэння (1917)                

            Аляксандр Іванавіч Чарныш нарадзіўся 12 лютага 1917 года ў вёсцы 

Крамавічы Докшыцкага раёна. Тут прайшлі яго дзіцячыя і школьныя гады.У 1935 

годзе скончыў Мар’інагорскі сельгастэхнікум. У Чырвонай Арміі з 1938 года, 

удзельнік вызвалення Заходняй Беларусі ў 1939 годзе, савецка-фінляндскай вайны 

1939-1940 гадоў. У Вялікую Айчынную вайну з 1941 года на Ленінградскім, 

Закаўказкім, Беларускім і 1-м Беларускім франтах. Камандзір стралковай роты 

капітан Чарныш вызначыўся пры вызваленні Беларусі.  

         ...Было гэта ў ноч з 28 па 29 чэрвеня. Нашы часці і падраздзяленні вялі 

імклівае наступленне. Капітан Чарныш атрымаў заданне прабрацца з ротай у тыл 

ворага, захапіць дарогу Бабруйск-Мінск і тым самым адрэзаць шлях адыходу ворагу. 

         Непадалёку ад пасёлка Кіраў гітлераўцы выявілі савецкіх воінаў і акружылі іх. Капітан даў загад заняць 

кругавую абарону. Завязалася жорсткая сутычка з ворагам, у якой нашы воіны агнём з аўтаматаў і гранатамі 

знішчылі 170 варожых салдат і афіцэраў. 27 гітлераўцаў былі захоплены ў палон. У гэтым баю Аляксандр 

Іванавіч паказаў прыклад мужнасці і адвагі. На яго рахунку каля двадцаці знішчаных гітлераўцаў. 

         29 чэрвеня ў раёне вёскі Панюшкевічы рота зайшла ў тыл ворага і перарэзала яму шлях да адступлення па 

дарозе Бабруйск-Мінск. Фашысты рабілі адчайныя спробы знішчыць мужных савецкіх воінаў, але дарэмна. 

Кожны раз яны натыкаліся на непераадольную стойкасць і вытрымку. 

         На працягу некалькіх гадзін рота адбіла чатырнадцаць лютых атак праціўніка. Больш як дзвесці трупаў 

пакінулі гітлераўцы на полі бою. Каля васьмідзесяці фашыстаў былі захоплены ў палон. 

         У гэтым баі з пераўзыходзячымі сіламі ворага капітан Чарныш атрымаў цяжкае раненне ў абедзве нагі. 

Сцякаючы крывёй, пераасільваючы невыносны боль, ён прадаўжаў кіраваць боем. Аднаму гітлераўцу ўдалося 

вельмі блізка падабрацца да камандзіра роты. І ён ва ўпор выпусціў аўтаматную чаргу... 

          Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 24 мая 1945 года капітану Аляксандру Іванавічу 

Чарнышу пасмяротна прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

           Яго імем названы саўгас у Докшыцкім раёне, СПТВ у Бабруйску, вуліцы ў Бягомлі, Кіраўску, у вёсцы 

Калініна Бабруйскага раёна; у вёсцы Бярозкі Докшыцкага раёна пастаўлены бюст, у вёсцы Кромавічы на доме, 

дзе жыў А.І. Чарныш, устаноўлена мемарыяльная дошка. 

    



    Літаратура: 

 Аляксандр Іванавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. – Мн., 2003. – Т.6. Кн. 2. – С.146-

2. ыш Аляксандр Іванавіч // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Докшыцкага раёна. – Мн., 

3. ніць народ героя / М. Батура // Ленінская трыбуна (Докшыцы). – 1974. – 11 крас. 

). – 1978. – 5 жн. 

     

ТРАК ІВАН (сапр. КАЗЛОЎСКІ ІВАН АНДРЭЕВІЧ)        

скі 29 лютага 1892 года ў сям’і беднага 

 З дапамогай сваякоў яму ўдалося ўладкавацца ў школу. Вучоба супала з 

оў ў 

грошай і накіраваўся ў Пяцербург. Шмат чаго яму давялося 

сца. На станаўленне Казлоўскага-

 падпольную бальшавіцкую друкарню, удзельнічаў у 

ўдзельнічае ў VII красавіцкай Усерасійскай канферэнцыі РСДРП(б). 
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БА
Да 115- годдзя з дня нараджэння (1892) 

            Нарадзіўся Іван Андрэевіч Казлоў

селяніна. Акрамя яго, у сям’і было яшчэ пяцёра дзяцей. Як усе сялянскія дзеці, ён з 

ранняга дзяцінства дапамагаў бацьку, але ўвесь час марыў вучыцца. Яго бацькі 

былі непісьменныя, увесь час займаліся непасільнай працай, каб пракарміць сям’ю. 

Яны лічылі, што жыць і працаваць трэба на зямлі, а іх сын Іван выбраў зусім іншы 

шлях. 

            

рэвалюцыяй 1905 года, якая аказала значны ўплыў на школьнае жыццё. Ім 

распавядалі рэвалюцыйныя эпізоды з гісторыі, чыталі вострасацыяльныя вершы.  

скі паступіў на трэці курс Аршанскага гарадского вучылішча, і тут паступова пача              У 1908 годзе Казл

знаёміцца з рэвалюцыйнай работай, удзельнічаць у сходках і маёўках рабочых. Але скончыць вучылішча яму не 

давялося: ён быў выключаны за карыкатуру на аднаго з настаўнікаў. Казлоўскі вымушаны быў вярнуцца ў 

родную вёску, але самаадукацыі ён не пакінуў. 

            У 1911 годзе Іван пазычыў на дарогу 

вынесці, пакуль ён знайшоў трывалую працу ў чыгуначных майстэрнях. Працаваць было цяжка, але Казлоўскі 

знаходзіў сілы, каб наведваць рабочы гурток пры Лігаўскім народным доме і таварыства “Навука і веды”. Ён 

спрбаваў чытаць лекцыі і пісаць вершы. 1 студзеня 1913 года ў газеце “Правда” быў надрукаваны яго першы 

верш, ён называўся “Новый год” і быў падпісаны “И. Козловский”. Потым з’явілася байка “Крестьянин и 

комар” і, нарэшце верш, пад якім ён паставіў подпіс “И. Батрак”. Вершы “Певцу пролетарию”, “Набат” 

з’яўляліся сваесаблівым заклікам парваць путы і звергнуць “насилия строй”. 

            У гісторыі рускай савецкай літаратуры І. Батрак увайшоў як байкапі

байкапісцы вялікі ўплыў мела творчасць Д. Беднага. У сваіх байках Батрак выкрывае хітрасць, самадурства, 

глупства, пустаслоўе, бюракратызм і прыстасаванста. 

           У 1-ю сусветную вайну,ён арганізаваў у Петраградзе

выданні нелегальнага часопіса “Пралетарскі голас”. За ўдзел у рэвалюцыйным руху ў 1915 годзе арыштаваны і 

асуджаны на 8 гадоў катаргі. Пасля рэвалюцыі 1917 года Іван Андрэевіч вяртаецца да сваёй справы і 



           У канцы 1917 года паводле накіравання партыі Казлоўскі прыехаў у Оршу. Быў прызначаны на пасаду 

старшыні Аршанскага ўезднага партыйнага камітэта. 

           У маі 1917 года пачала выходзіць газета “Известия Совета рабочих, крестьянских, батрацких и 

красноармейских депутатов Оршанского уезда». 5 кастрычніка 1918 года газета атрымала назву “Набат”. Яе 

 У 1924 годзе Казлоўскі скончыў 

здзекі і голад. Памёр І.А. Казлоўскі ў турэмнай камеры 21 
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Да 90- годдзя з дня нараджэння (1917) 

нарадзіўся 1 сакавіка 1917 года ў Санкт-

Свой шлях да сцэны ён пачаў у самадзейнасці падмаскоўнага завода, 

першым рэдактарам быў прызначаны Іван Андрэевіч Казлоўскі. Перад ім паўстала задача стварыць газету 

новага тыпу, зрабіць вострай, баявой, моцнай зброяй рэвалюцыі. Ён не толькі рэдагуе, але і сам піша артыкулы 

на грамадска-палітычныя  тэмы, адгукаецца на надзённыя праблемы горада. 

           У 1921 годзе Іван Андрэевіч пераехаў у Маскву. Там ён працаваў у газетах “Беднота”, “Правда”, у 

часопісе “Комбайн”, быў членам рэдкалегіі часопіса “ Земля Советская”.

Маскоўскі універсітэт. 10 чэрвеня Батрак абраны адказным сакратаром Усесаюзнага таварыства сялянскіх 

пісьменнікаў. Адзін за другім пачалі выходзіць зборнікі баек: “Абручы і клёпкі” (1926), “Саха і трактарыст” 

(1928), “Байкі” (1928, 1933), “Павукі і мухі” (1931). 

          У 1938 годзе Іван Андрэевіч быў незаконна рэпрэсіраванны і кінуты ў турму. Батрака абвінавачвалі ў 

антыпартыйнасці, а ён адмаўлялся, нягледзячы на 

красавіка 1943 года. Па звесткам Ваеннай Калегіі Вярхоўнага Суда СССР рэабілітаваны, але месца пахавання з-

за даўнасцю часу аднавіць немагчыма. 
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С А К А В І К 

ШМАКАЎ ФЁДАР ІВАНАВІЧ                     

               Фёдар Іванавіч Шмакаў 

Пецярбурзе. 

дзе будучы артыст працаваў слесарам у далёкія 30-я гады. Потым было тэатральнае 

вучылішча ў Ленінградзе (клас Васіля Мяркур’ева), скончанае ў 1939 годзе. З 1939 

па 1941 гады малады акцёр працаваў у Магілёўскім абласным рускім драматычным 

тэатры.  



              У тэатр імя Я. Коласа Фёдар Іванавіч Шмакаў прыйшоў у 1941 годзе.Прафесіяналізм, акцёрскае 

ярод найбольш значных вобразаў: Ленін (“Шостае ліпеня” М. Шатрова), Акім (“Улада цемры” Л. 

ласаўскай сцэне, з якіх 

вых і папулярных кінаработ: Юсалаў (“Бессмяротная 

й прэміяй 
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ВІЦЕБСКІ МАСТАЦКІ МУЗЕЙ                                   

       У 1883 годзе на Саборнай плошчы ў Віцебску (зараз пл. Свабоды), 

га касцёла, быў узведзены манументальны будынак 

майстэрства, высокая сцэнічная культура дазволілі акцёру заняць адметнае месца ў коласаўскай трупе. Гэта 

акцёр шырокага творчага дыяпазону. Ён валодае рэдкім сцэнічным абаяннем, шчырасцю, здольнасцю 

прыцягнуць увагу гледача да працэсу мышлення на сцэне. Для яго мастацтва характэрна паглыбленая 

псіхалагічная характарыстыка вобразаў, лаканізм і прастата ў спалучэнні з яркімі тэатральна выразнымі 

фарбамі. 

              С

Талстога), Каравай (“Таблетку пад язык” А. Макаёнка), Гараднічы (“Рэвізор” М.В. Гогаля), Бальбоа (“І 

паміраючы дрэвы стаяць” А. Касоны), Дзед (“Зямля” паводле твораў Я. Коласа) і інш. 

               Фёдар Іванавіч з’яўляецца пастаноўшчыкам некалькіх спектакляў на ко

вызначаюцца “Бацькаўшчына” К. Чорнага, “Мудрамер” М. Матукоўскага, “Верачка” А. Макаёнка, “Блэз” К. 

Манье, “Праўда добра, а шчасце – лепш” А. Астроўскага. У 1991 годзе быў рэжысёрам аднаўлення спектакля 

“Несцерка” В. Вольскага, дзе сам іграе ролю Несцеркі. 

             Актыўна здымаўся ў  кіно. Сярод самых ціка

песня”), Размётнаў (“Узнятая цаліна”), Увараў (“Балтыйскае неба”), Зайчык (Людзі на балоце”) і інш. 

             Удастоены ганаровага звання “Народны артыст СССР” у 1975 годзе. Адзначаны спецыяльна

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у намінацыі “Тэатральнае мастацтва” за творчыя дасягненні па выніках 2000 

года. У 1999 годзе атрымаў вышэйшую ўзнагароду Беларускага саюза тэатральных дзеячаў “Крышталёвая 

паўлінка”. Узнагароджаны ордэнамі і медалямі за вялікія дасягненні ў творчасці, актыўную грамадскую работу. 
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Да 15 - годдзя з дня заснавання (1992) 

    

каля ратушы і  

 былога езуіцка

Акруговага суда. Аўтарамі праекта з’яўляліся архітэктар міністэрства 

юстыцыі І. Камінскі і інжынер М. Карчэўскі. Прэзентатыўны П- падобны 

будынак дапаўняўся бакавымі крыламі неаднолькавай даўжыні. Вялікае 



мастацкае значэнне меў ганак перад цэнтральным уваходам, выкананы ў тэхніцы металічнага ліцця. Шырокая 

літая металічная лесвіца ўпрыгожыла і інтэр’еры пабудовы. Спалучэнне элементаў неакласіцызму і мадэрна ў 

архітэктурна-пластычным вырашэнні будынка дазволіла аднесці яго да ліку найбольш цікавых помнікаў 

дойлідства Віцебска канца 19 ст. 

         У 1920-х гадах у будынку размяшчаўся Палац працы і губернскі савет прафсаюзаў, пазней – абласны 

камітэт Кампартыі Беларусі. У 1992 годзе рашэннем Віцебскага абласнога Савета народных дэпутатаў будынак 

быў пераданы ўпраўленню культуры аблвыканкама для стварэння мастацкага музея. 

         Мастацкая калекцыя музея пачала фарміравацца яшчэ ў 1920- гады. За гады свайго існавання фонды музея 

папоўніліся на некалькі тысяч твораў. У музеі знаходзяцца значныя калекцыі работ віцебскіх мастакоў Ф. 

Гумена, В. Ральцэвіча, П. Явіча, Р. Клікушына і інш. 

        Зараз віцебскі мастацкі музей – гэта цэнтр культуры, удзельнік многіх творчых праектаў. Адна з асноўных 

форм дзейнасці музея – арганізацыя выстаў, якія прэзентуюць беларускае і сусветнае мастацтва. За гады работы 

ў музеі было арганізавана звыш 200 выстаў, якія наведалі сотні тысяч жыхароў і гасцей горада. 

        Мастацкі музей у Віцебску існуе 15 год, і яго дзверы заўсёды гасцінна расчынены для наведвальнікаў.  
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К Р А С А В І К 
 

БРЕЖГО БОЛЕСЛАВ РИЧАРДОВИЧ                     
К 120- летию со дня рождения (1887) 

           Историк и архивист. Родился 31 марта (12 апреля) 1887 года в Режецком 

уезде Витебской губернии. Закончил уездное училище, а затем давал частные 

уроки. В 1910 г. экстерном сдал экзамены в Витебской гимназии и в следующем 

году поступил в Московский археологический институт (МАИ). Первая мировая 

война прервала учебу, студент был призван в армию. После окончания военного 

училища Б. Р. Брежго попал на фронт, но вскоре был тяжело ранен и признан 

негодным к строевой службе. Меняя штабы и другие военные учреждения, он 

побывал в Вильно, Витебске и Петрограде. Все это время молодой человек не 

оставлял мысли о занятиях любимой историей. Используя свое пребывание в этих 

городах, он посещал местные архивы, знакомился с документами, рассказывающими о прошлом латгальских 

районов Витебской губернии. В 1915 году в «Виленском вестнике» появилась его первая работа—«Инициалы и 

орнамент в актовых книгах Витебского архива древних актов XVI—XVIII веков». А год спустя, 

демобилизовавшись из армии, он закончил Археологический институт и на протяжении трех лет представил в 



МАИ к защите три диссертации: в 1916 году на соискание звания ученого-археографа (архивиста)—«Архивы 

полоцко-витебского края в прошлом и настоящем», в 1917 г. на соискание звания ученого археолога—

«Материалы для археологической карты Витебской губернии» и в 1918 году на соискание звания историка 

искусства (искусствоведа) - «Ян Матейко как представитель польской исторической живописи». Все они были 

блестяще защищены и удостоены золотых медалей. 

         Уже в эти годы молодой ученый отличался тем, чем будет известен на протяжении всей своей научной 

карьеры,—обширными знаниями по истории, археографии, архивоведению, искусству. Сдавая за курс МАИ 

экзамены по 55 предметам, он за все их получил только отличные отметки. 

          Весной 1920 г. Б.Р. Брежго приехал в Витебск. Его назначили заведующим Витебским отделением 

Московского Археологического института, открытого еще в 1911 году. В этот период, несмотря на все 

сложности, вызванные гражданской войной,   вуз  переживал  расцвет своей деятельности.   На  трех  его 

факультетах—археологическом, археографическом и истории искусства—занимались свыше 200 человек. При 

институте работала этнографическая комиссия, выпускавшая тиражом 50 экземпляров журнал  «Белорусский 

этнограф».  Среди преподавателей были известные ученые: А. Сапунов, А. Шлюбский, М. Мелешко. Но 

инициатором и душой всей работы был Болеслав Ричардович. Он являлся и одним из создателей и активных 

членов окружного общества краеведения, на собраниях которого выступил с докладом «Архивы и архивное 

дело на Витебщине». Позднее эта работа  была  опубликована   в  первом  томе сборника   «Витебщина». После   

закрытия   Витебского  отделения   МАИ  (1922   г.)  ученый перешел на работу в Витебский государственный 

архив и являлся одним из организаторов архивного дела на Витебщине в годы советской  власти.   Вернувшись  

в  1925  году в  Латвию,   Брежго участвовал в археологических экспедициях, работал в управлении   по  охране  

памятников  старины,   объездил  всю  Латгалию, изучал волостные архивы, архивы  и библиотеки монастырей  

и костелов. В 1925—1937 годах Б. Р. Брежго преподавал на курсах Русского  университета   и  работал  в  его  

научном  институте. С 1945 года Б. Р. Брежго работал в Латвийском университете, позже—в Институте исто-

рии АН ЛССР.  

         Болеслав Ричардович—автор более 120 печатных работ. Около 30 из них посвящены истории Витебска и 

Полоцка. Среди них—«Охрана памятников древности на Витебщине», «Замки Витебщины»,  «Местечко 

Глазомичи или Яновичи»,  «Репин на берегах Двины», «Судьбы иезуитских и гимназических библиотек  в  

Полоцке  и  Витебске»,   «Некоторые  вопросы  постановки архивного дела в Белоруссии», «О походе полочан в 

1106 году и о Двинских камнях с надписями». 

          До конца своих дней Б. Р. Брежго не прерывал связей с Белоруссией. В 1924 году он сделал три доклада 

на I Всебелорусской конференции архивных работников, акивно сотрудничал с белорусскоязычными 

изданиями Латвии. Труды Болеслава Ричардовича публиковались не только на латвийском, но и на русском, 

белорусском, немецком и французском языках. 

Умер Б. Р. Брежго 30 сентября 1957 года в Риге. 

                                                                                                           А. Подлипский 
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САПЕГА ЛЕЎ ІВАНАВІЧ                                         
Да 450- годдзя з дня нараджэння (1557) 

            Палітычны, грамадскі і ваенны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, 

дыпламат, мысліцель. Паходзіў са старажытнага роду аршанскіх баяр. 

Нарадзіўся ў радавым маёнтку Астроўна (цяпер Бешанковіцкі раён 

Віцебскай вобл.). Малалетнім яго аддалі на выхаванне ў Нясвіжскі двор 

Мікалая Радзівіла Чорнага, які потым паслаў 13-гадовага юнака на вучобу ў 

Лейпцыгскі універсітэт. На працягу свайго жыцця Сапега займаў буйныя і 

самыя высокія пасады ў Вялікім княстве Літоўскім. У 1581 пасля заканчэння 

універсітэта ка-ралеўскі пісар пры двары Стафана Вшорыя. У 1585 

прызначаны падканцлерам Вялікага княства Літоўскага, а ў 1589 - 

канцлерам. 3 1621 віленскі ваявода, з 1625 гетман Вялікага княства 

Літоўскага. На гэтых пасадах Сапега паказаў сябе як таленавіты палітык. На 

апошнім этапе Лівонскай вайны (1558—83) праславіўся як ваенны дзеяч і 

дыпламат. Сфарміраваўшы за свой кошт гусарскі полк, ён звярнуў на сябе 

ўвагу паспяховымі дзеяннямі ў бітвах пры Завалаччы, Вялікіх Луках, пры 

аблозе Пскова. Пасля заканчэння вайны Сапега ўзначаліў пасольства Рэчы Паспалітай у Маскву, дзе падпісаў з 

царом Фёдарам Іаанавічам мірнае пагадненне на 10 гадоў. У 1600 зноў ездзіў з пасольствам у Маскву, дзе з 

рускім царом Барысам Гадуновым было падпісана чарговае мірнае пагад-ненне на 20 гадоў. Нягледзячы на тое, 

што паміж Расійскай дзяржавай і Вялікім княствам Літоўскім частымі былі ваенныя і розныя дыпламатычныя 

сутыкненні і асабістыя адносіны Сапегі да Масквы не заўсёды былі дружалюбнымі, пасля смерці караля 

Стафана Баторыя яго апанавала думка пра аб'яднанне Рэчы Паспалітай з Расіяй. Аб'яднанне славянскіх народаў 

і абранне імі адзінага манарха, на яго думку, спрыяла б росту іх экана-мічнага і ваеннага патэнцыялу, 

забяспечыла б трывалы мір. Калі ў 1620-я гады ў межы Вялікага княства Літоўскага ўварваліся шведы, 

састарэлы Сапега зноў стаў на абарону свайго краю і прыняў удзел у ваенных дзеяннях, вылучыўшы на гэтыя 

справы значную частку сваіх уласных сродкаў. 

           Апошнія гады жыцця Сапега правёў у Вільні, дзе актыўна займаўся ўпарадкаваннем архіваў Метрыкі 

Вялікага княства Літоўскага (работу над рэестрамі дакументаў архіўнага збору ён распачаў яшчэ ў 1594). Памёр 

і пахаваны ў Вільні ў касцёле св. Міхаіла. 
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ОБОЛЬСКОЕ ПОДПОЛЬЕ                                              
Да 65- годдзя з пачатку падпольнай дзейнасці (1942) 

Есть в военной биографии республики странички, которые 

нельзя забыть — они нетленны. Одна из самых ярких — подвиг 

Обольского подполья. 

            В начале 1942 года по поручению Сиротинского подпольного 

райкома КП(б) Е. Зенькова начала создавать подпольную организацию. 

Чтобы не вызывать подозрений, устроилась работать счетоводом в 

созданной оккупантами общине и стала объединять вокруг себя 

местную молодежь. В организацию "Юные мстители" вошли 38 юношей и девушек из деревень Ушалы, Зуи, 

Мостище, Ферма, со станции Оболь. Среди них были Нина Давыдова, Николай Алексеев, Федор Слышанков, 

Антонина Лузгина, Аркадий Барбашев, Мария и Дмитрий Хребтенко, Нина Антоник, Надежда Дементьева, 

Владимир, Илья и Евгений Езовитовы, Зина Портнова, Нина Азолина, Валентина Шашкова и другие. 

Подпольщиками стали вчерашние школьники, принявшие клятву на верность Родине в партизанском отряде 

имени Ворошилова. 

Ветер свободы повеял над обольским краем. Жители оккупированных деревень стали регулярно читать 

партизанские листовки — о жизни в советском тылу, о положении на фронтах, о зверских замыслах врага. Изо 

всех сил помогали юные подпольщики партизанам. Благодаря им в отряды поступали сведения о размещении 

огневых точек и передвижении транспорта противника. Каждый шаг врага был под контролем. Вот лишь один 

эпизод. 

Несколько дней через станцию Оболь шли к фронту эшелоны с тюками спрессованного сена. Это показалось 

подозрительным комсомольскому посту. Однажды от паровозной искры сено загорелось. Гитлеровцы начали 

сбрасывать на землю пылающие охапки, а под ними... танк. Немедленно о ЧП на железной дороге доложили в 

отряд. Уже назавтра советские летчики бомбили станцию. 4 эшелона с танками были уничтожены. 

Подожженные подпольщиками, один за другим сгорали мосты на шоссе Витебск — Полоцк. От заложенной 

Владимиром Езовитовым мины замедленного действия взорвался в автомобиле с сопровождавшими его офи-

церами зондерфюрер СС. Учитывая, что через Оболь к фронту ежедневно идут до десяти эшелонов с техникой 

и живой силой, было решено взорвать водокачку. Это поручили сделать Нине Азолиной, работавшей в 

немецкой комендатуре и хорошо известной в гарнизоне. Неудивительно, что ее появление у водокачки в 

сопровождении немецкого офицера не вызвало подозрения. Девушка сумела подбросить в кучу угля мину, 

изготовленную партизанами в виде куска угля. От ее взрыва водокачку разворотило до основания. На станции 

скопилось свыше десятка вражеских эшелонов, застрявших на пути к фронту. Ведрами подавали фашисты воду 

к паровозам. Диверсии на льнозаводе, электростанции, кирпичном заводе, в комендатуре сыпались как снег на 

головы гитлеровцев. Оккупанты метались от одного пепелища к другому, зверствовали в деревнях. А диверсии 



продолжались: подрывались на минах вражеские машины и мотоциклы, исчезали гитлеровцы. Молодежь 

мстила за своих друзей, за свою израненную юность. 

Долго не удавалось врагу напасть на след мстителей. Первыми в их зверские лапы попали сестры Лузгины. 

Никакие пытки не сумели выбить из них имен товарищей. Мария и Антонина погибли в августе 1942 года. 

Следующим летом провокатор вывел врага на след подпольщиков. 26 августа гитлеровцы окружили Оболь, 

Зуи, Мостище, Ушалы. Врывались, в дома подпольщиков, арестовывая целые семьи. По счастливой 

случайности из окружения удалось вырваться Аркадию Барбашеву. Он-то и предупредил о провале Фрузу 

Зенькову, возвращавшуюся после выполнения задания из Полоцка. Вместе они ушли в партизаны, а оккупанты 

схватили в заложницы и расстреляли мать Фрузы. 

Жестокие пытки в Шумилино, в Полоцкой тюрьме не сломили волю подпольщиков. 5 ноября в Боровухе под 

Полоцком фашисты расстреляли Нину Азолину, Владимира Езовитова, Евгения Езовитова, Николая Алексеева, 

Зину Лузгину, Федора Слышанкова. 

Партизаны пытались узнать о судьбе схваченных подпольщиков, чтобы организовать их побег. Такое задание в 

декабре 1943 года получила и Зина Портнова. Она попала в плен в деревне Мостище. Начались пытки, изде-

вательства. А в ответ—молчание. Где-то в осажденном Ленинграде остались ее родители. Не видеть ей больше 

ни их, ни бабушки, ни сестренки Гали, ни полюбившейся деревни Зуи, ни комсомольцев, принявших пионерку 

Зину в свое подполье. Девушке выкололи глаза, отрезали уши, перебили ноги и руки. Отважная ленинградка 

погибла, не склонив голову перед врагом. 

До     последнего    держалось Обольское   подполье.   Мужеством и стойкостью "Юных мстителей" и поныне 

гордятся и восхищаются. Память о них хранится в местном музее, в «именах» улиц, предприятий, школ, 

названных в честь бесстрашных обольцев. Память о подвиге обольской молодежи бессмертна. 
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М А Й 
  ВИТЕБСКОЕ РАДИО                                                  

 края, уже многие поколения, в буквальном смысле слова слушали и 

иолюбителей. В январе 1920 года в Витебске насчитывалось 10 кружков 

радиолюбителей с общей численностью 500 человек. Именно они стали инициаторами создания в областном 

  К 80-летию со дня основания (1927) 

               Тысячи жителей Придвинского

слушают нашего сторожила – Витебское областное радио. 1927 год считается официальным началом 

радиовещания на Витебщине. 

                Все началось с рад



центре широковещательной радиостанции. В ноябре 1929 года началось строительство мощного приемно-

трансляционного узла в центре города. И уже к началу 30-го года в Витебске действовали 342 радиоточки. 

Через пять лет – почти 3,5 тысячи. Линейное хозяйство протянулось более чем на 120 километров. 

               Перед самой войной на Витебщине работало 20 радиоузлов и более 21 тысячи трансляционных точек. 

«Газета без проводов и расстояний» всегда играла огромную роль в жизни области, с ответственностью 

тойных традиций радиожурналистики. Почта 

атиминутная информационная программа «Ритм», часовая 

ежедневно репортажи радиожурналистов Витебска звучат в эфире Первого Национального канала 

. Буткевич, С. Маленькая тайна большой комнаты / С. Буткевич // Витебский курьер. – 2005. – 7 мая. 

” такими знакомыми голосами… // Витьбичи. – 2005. – 5 мая. 

ичи. – 2002. – 19 марта. 

лістап. 

выполняя свою главную миссию, - первой доносить до слушателей оперативную информацию. В конце 50-х 

годов, к примеру, на областном радио было более 200 внештатных корреспондентов. Корреспондентские посты 

и пункты создавались на крупных предприятиях и в колхозах.  

             Сегодня, несмотря на почтенный возраст, областное радио по-прежнему молодое, энергичное и 

любимое. Этот источник вещания остается хранителем дос

приходит на радио практически со всех районов, поступают звонки постоянных слушателей, которые 

подсказывают темы для передач и адреса событий. 

            Сегодня проводное радио оснащено современными монтажными компьютерами, что позволяет 

супероперативно выходить в эфир. Утренняя двадц

вечерняя информационно-аналитическая программа «Придвинье», а также еженедельный пятнадцатиминутный 

выпуск «Мой регион», транслируемый на всю республику, - таков объем вещания областного проводного 

радио. 

            Раз в неделю, по вторникам, программы из Витебска на коротких волнах слушают и в странах СНГ. 

Почти 

Белорусского радио и на канале «Культура». 
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СІРОТКІНА ЛІДЗІЯ ЕМЕЛЬЯНАЎНА   
Да 75- годдзя з дня нараджэння (1932) 

            Лідзія Емельянаўна Сіроткіна нарадзілася ў 1932 г. ў в. Замошша 

Сенненскага раёна Віцебскай вобласці. 3 сялян. Герой Сацыялістычнай Працы 

(1973). Скончыла Бела-рускую сельскагаспадарчую акадэмію (195 ). 3 1957 г. 7

галоўны аграном калгаса «Першамайскі» Брагінскага раёна, з 1960 г. кіраўнік 

аддзялення саўгаса «Старасельскі» Віцебскага раёна. 3 1961 г. галоўны аграном, 

сакратар парткома, намеснік старшыні калгаса імя Леніна (да 1977 г.— калгас 

«Перамога»), з 1982 г. старшыня калгаса імя Дзімітрава Талачынскага раёна. 

Званне Героя Сацыялістычнай Працы прысвоена за поспехі ў павелічэнні 



вытворчасці і продаж дзяржаве сельскагаспадарчых прадуктаў. Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР у 1974—1979 

гг., выбіралася дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР, Віцебскага абласнога і Талачынскага раённага Саветаў 

народных дэпутатаў. Узнагароджана ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, «Знак Пашаны».  

             На раённых партыйных канферэнцыях Лідзія Емельянаўна заўсёды хвалявалася, як школьніца перад 

экзаменам. Яе, сакратара парткома, непакоіла, якую ацэнку атрымае ў справаздачным дакладзе работа 

партыйнай арганізацыі калгаса — адной з буйнейшых у раёне. I хоць ведала, што зроблена многа, разумела, 

што не ўсё ў калгасе ідэальна, жыццё ставіць новыя і новыя задачы, прад'яўляе ўсё больш высокія патрабаванні. 

Прыемна было чуць, калі партыйная арганізацыя калгаса імя Леніна называлася ў ліку лепшых, ставілася ў 

прыклад іншым. За радкамі справаздачнага даклада сакратара парткома была работа кожнага з 136 камуністаў, 

цяжкія, сапраўды гераічныя сельскія будні, барацьба за кожны кілаграм зерня, за кожную тону кармоў. 

         ... У калгас «Перамога» Лідзія Емельянаўна прыехала спецыялістам з пэўным вопытам, праверыўшы на 

практыцы свае здольнасці. Старшыня Л.А. Навумава і галоўны аграном Л.Е. Сіроткіна пачалі актыўна шукаць 

новыя рэзервы, ставіць эксперыменты. Перш за ўсё перагледзелі норму высеву збожжавых. Раней на гектар, як 

правіла, высявалі па 180 кілаграмаў жыта; высветлілася, што аптымальная норма 230 кілаграмаў. Разлікі і 

доследы паказалі, што лепшы ўраджай бульбы пры умовах можна чакаць тады, калі на 

гектар пасаджана 55 тысяч клубняў. У калгасе не дапускалі ніякіх адхіленняў ад гэтых правіл. 

            Многія доследы, праведзеныя ў калгасе, далі нямала каштоўнага для практыкі. У спецыяльнай 

літаратуры, напрыклад, не рэкамендуецца выкарыстоўваць для залужэння райграс аднагадовы, Вырашылі 

паспрабаваць. I вынікі былі самыя нечаканыя: першы ўкос даў каля 200 цэнтнераў зялёнай масы, крыху болып 

чым праз месяц травастой скасілі другі раз, а потым падраслі шматгадовыя травы, пасеяныя раней. Тры ўраджаі 

з аднаго поля! 

Партыйны камітэт пастаянна трымаў у полі зроку ход выканання сацыялістычных абавя-зацельстваў. Усё 

каштоўнае, што нараджалася ў працэсе спаборніцтва, шырока ўкараня-лася. Так узніклі і прыжыліся ў калгасе 

ўборачна-транспартныя атрады, звенні канчат-ковай прадукцыі, трактарна-паляводчыя брыгады. На фермах 

укаранёны двухцыклічны рэжым работы з пааперацыйным падзелам працы. 

           А вясной 1982 года Л. Е. Сіроткіну выбралі старшынёй аднаго з буйнейшых у раёне калгаса імя 

Дзімітрава. Пасада клапатлівая і адказная, але любую справу Л.Е. Сіроткіна рабіла з аганьком. I калгаснікі 

паважалі яе за гэта, а яшчэ  -  за дабрату і шчодрае сэрца, за ўменне падтрымаць чалавека ў цяжкую хвіліну, 

дапамагчы яму. 
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Ч Э Р В Е Н Ь  
СИМАНОВИЧ ДАВИД ГРИГОРЬЕВИЧ                              
К 75-летию со дня рождения (1932) 

эт, прозаик, эссеист, литературовед, 

да в г. Наровля Гомельской области. В 1950 

) п В . 

 Первое стихотворен

у 

ышел 

ны с Беларусью и Витебском. Непосредственностью, 

ткрыто

е

чу. 

.Сімановіч Давід Рыгоравіч // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. – Мн., 2002. – Т. 14. – С. 383. 

авід // Беларускія пісьменнікі: біябібліяграфічны слоўнік: у 6 т. – Мн., 1995. – Т. 5. – С. 308-311. 

ий проспект. – 2005. – 23 

 

               Давид Григорьевич Симонович – по

переводчик– родился 26 июня 1932 го

г. закончил Наровлянскую среднюю школу и поступил на филологический 

факультет БГУ. После окончания университета с 1955 года работал учителем 

русского языка и литературы Крынковской средней школы Лиозненского района, с 

1959 года сотрудник редакции газеты «Віцебскі рабочы». С 1961 года по 1994 

редактор, старший редактор, заведующий отделом комитета по телевидению и 

радиовещанию Витебского облисполкома, с 1971 года до 1981 возглавлял 

Витебское областное литературное объединение. Лауреат I премии на 

Республиканском конкурсе, посвящённом 150-летию А.С.Пушкина (1949); лауреат 

; городской ремии «Созвездие муз» (1996); премии им. .С.Короткевича (2001)

ие Давида Симановича «Парк Победы» опубликовано в 1948 году в мозырской 

областной газете «Большевик Полесья». В 1955 году журнал «Новый мир» напечатал его стихи. В 1959 год

Шагаловской премии (1992

в первый сборник поэзии «Весенняя сказка». От книги к книге возрастает общественная значимость 

произведений Д.Симановича, лирика и публициста. 

 Давид Симанович – автор книг прозы «Подорожная Александра Пушкина», «Сквозь даль времён». 

Пишет об известных людях, чьи судьбы связа

о стью отмечены его книги для детей «Волшебный луг», «Зелёный кузнечик». Автор телепьес «Яков 

Свердлов» (1963), «Осенний букет» (1964), сценариев для фильмов «Молодость др внего города» (1964), 

«Баллада о красном кавалеристе» (1968), «Литературными маршрутами Витебщины» (1969). Стихи переведены 

на многие языки, часто выступает и сам как переводчик. Многие стихи положены на музыку И.Лученком, 

Б.Носовским, А.Гоманом, Н.Устиновой, В.Савиновым, В.Шевяковым, Н.Нестеренко. 

 Исследует творчество М.Шагала. Председатель Шагаловского комитета. Председатель Пушкинского 

комитета. Руководитель и организатор Дней литературы, посвященных В.С.Короткеви
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ЛІПЕНЬ 
МАРК ШАГАЛ                                                     
Да 120- годдзя з дня нараджэння (1887) 

            Марк Захаравіч дзіўся 7 (па іншых крыніцах) 6 ліпеня 1887 г. на  Шагал нара

беларускай зямлі, у старажытным Віцебску. Марк быў старэйшым у сям'і. Пры 

нараджэнні ён атрымаў імя Маісей, а Маркам стаў ужо, калі пераехаў у Пецярбург. 

Адукацыя будучага мастака пачалася з Торы, Талмуда і старажытнаяўрэйскай 

мовы. Восенню 1900 г. Шагал паступіў у гарадское чатырохкласнае вучылішча з 

рамесным ухілам. Яўрэяў туды не бралі, але маці дала хабар аднаму з настаўнікаў. 

У вучылішчы Шагал дасягнуў поспехаў толькі па двух дысцыплінах: маляванню і 

геаметрыі, затое за межамі яго вучыўся спевам, ігры на скрыпцы, пеў у сінагозе, 

пісаў па начах вершы і марыў стаць спеваком.  

          Нягледзячы на тое, што адзін з продкаў Шагала размаляваў у XVIII ст. сцены 

сінагогі ў Магілёве, маляванне лічылася ў сям'і ў адпаведнасці з догмамі іудаізму грэшным заняткам. Тым не 

менш маці паддалася жадан нага тады ў Віцебску прафесійнага ню сына і сама прывяла яго ў майстэрню адзі

жывапісца, выпускніка Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў — Ю. Пэна. У майстэрні Пэна Шагал правёў два 

месяцы 1906 г., а ў 1906 — 1907 гг. накіраваўся для працягу мастацкай адукацыі ў Пецярбург. У 1907 г. пасля 

няўдалай спробы паступіць у Вучылішча тэхнічнага малявання барона Шцігліца (яго манеру маляваць назвалі 

імпрэсіянісцкай) Шагал пачаў наведваць студыю пры Аб'яднанні падтрымкі мастацтваў, якой кіраваў М.Рэрых, 

а ў 1909 г. — вядомую школу Званцавай. Сярод яе выкладчыкаў былі М.Дабужынскі, Л.Бакст, К.Пятроў-

Водкін. Шагал правёў у майстэрні каля двух гадоў, і менавіта ў яе атмасферы канчаткова сфарміраваўся яго 

талент. 

           Восенню 1910 г. Шагал паехаў у Парыж. Грошы на паездку даў паклоннік яго жывапісу, вядомы 

выдавец, адвакат і дэпутат Думы М.Вінавер, якога мастак лічыў сваім другім бацькам. У Парыжы Шагал 

наведваў так званыя "свабодныя Акадэміі" (даступныя ўсім жадаючым) — знакамітую Гранд Шам'ер на 

Манпарнасе і Ла Палет. Але галоўнай яго акадэміяй сталі Луўр з палотнамі старых майстроў, мастацкія салоны 

і лаўкі Парыжа, у якіх можна было ўбачыць палотны імпрэсіяністаў, постімпрэсіяністаў і авангарда 1900-х 

гадоў, а таксама вуліцы самога горада. У Парыжы Шагал зблізіўся з Г.Апалінэрам — знакамітым французскім 

паэтам, які акрамя таго быў тэарэтыкам паэтычнага і жывапіснага авангарда, і яго гуртком, куды ўваходзілі 

знакамітыя жывапісцы і літаратары Парыжа. У 1912 г. Шагал упершыню прымае ўдзел у Асеннім Салоне, а ў 

1913 г. яго работы экспануюцца на маскоўскай выстаўцы неапрымітывістаў "Мишень". Калі Парыж, які збіраў 

таленты з усяго свету, прыняў у сваё лона дваццацітрохгадовага М.Шагала, той быў ужо сфарміраваным 

жывапісцам. Хутка ён стаў славутым. 

          Летам 1914 г. Шагал вярнуўся на Радзіму. У 1915 г. ажаніўся з Бэлай Разенфельд, дачкой віцебскага 

гандляра і разам з жонкай пераехаў у Пецярбург, дзе ўдзельнічаў у шэрагу выставак, зблізіўся з многімі 

вядомымі дзеячамі культуры. 

           Пасля рэвалюцыі па рэкамендацыі А.Луначарскага Шагал быў прызначаны камісарам губернскага 

аддзела народнай адукацыі ў Віцебску. Ахоплены марай аб тым, каб усе дзеці гарадской беднаты далучыліся да 

мастацтва, ён стварыў Віцебскую народную мастацкую школу (яшчэ называюць Народнае вучылішча), куды 

запрасіў на працу мастакоў з Петраграда і Масквы, а таксама свайго першага настаўніка Ю.Пэна. Некаторы час 

Шагал узначальваў вучылішча (пасля М.Дабужынскага), з 1919 г. кіраваў "Вольнай майстэрняй  жывапісу",  

дапамагаў  у  стварэнні  мастацкага   музея,  кіраваў 



афармленнем Віцебска ў гонар гадавіны рэвалюцыі. Пасля канфлікту з Малевічам, які прэтэндаваў на лідэрства 

ў вучылішчы, М.Шагал паехаў у Маскву. Там ён афармляў спектаклі і глядзельную залу Камернага яўрэйскага 

тэатра. Некаторы час вучыў маляваць беспрытульных дзяцей у падмаскоўнай Малахаўцы, а ў 1922 г. назаўсёды 

пакінуў Расію. Пяць гадоў назад мастак з энтузіязмам успрыняў спачатку лютаўскую, затым кастрычніцкую 

рэвалюцыю. Яна здавалася яму ў нечым блізкай да той эстэтычнай рэвалюцыі, якая адбылася на пачатку 

стагоддзя ў Парыжы і ў якой ён разам з іншымі мастакамі прыняў актыўны ўдзел. Прадстаўнік аднаго з самых 

прыгнечаных слаёў на-сельніцтва, Шагал спадзяваўся на вызваленне ад сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, 

на стварэнне новага мастацтва, у якім спалучыўся б індывідуальны і калектыўны пачаткі, марыў пра тое, што 

дзеці гарадской галечы далучацца да мастацтва. Аднак ідэалагічны і адміністрацыйны дыктат, голад і разруха 

перашкаджалі вольнай творчасці. Між тым у Парыжы яго чакала майстэрня поўная эскізаў і незавершаных 

палотнаў. Але галоўнай прычынай эміграцыі было жаданне "свою душу... сохранить". Спачатку Шагал 

накіраваўся ў Берлін, дзе ў 1914 г. адбылася яго выстаўка і засталіся работы. 

           У 1923 г. Шагал пераехаў у Парыж. 3 гэтага часу сталіца Францыі стала для яго ўжо больш чым "другі 

Віцебск". Мастак шмат падарожнічаў па краіне, знаёміўся з вядомымі французскімі мастакамі, крытыкамі, 

пісьменнікамі. 

             1930-я гады звязаны ў жыцці Шагала са шматлікімі падарожжамі за межы Францыі ў пошуках новых 

крыніц вобразаў і стылю. У 1931 г. у час работы над ілюстрацыямі да Бібліі мастак наведаў Палесціну, Сірыю, 

Егіпет, у 1932 г. — Галандыю, Іспанію, Італію, у 1935 г. — Вільнюс і Варшаву. У гэты ж час адбыліся першыя 

рэтраспектыўныя выстаўкі мастака, узнагароджанне яго першымі міжнароднымі прэміямі. Адначасова ў 

нацысцкай Германіі ў 1933 г. па загаду Гебельса палотны Шагала былі публічна спалены. Гэта была адна з 

першых акцый фашыстаў па знішчэнню так званага "дэгенератыўнага мастацтва". У 1937 г., калі мастаку 

споўнілася 50 гадоў, а творчы стаж яго налічваў 30 гадоў, Шагал атрымаў французскае грамадзянства. 

             У 1940 г. Музей сучаснага мастацтва ў Нью-Йорку запрасіў Шагала ў Амерыку, але на пераезд мастак 

адважыўся толькі пасля антыяўрэйскіх законаў, якія былі прыняты акупацыйнымі ўладамі Францыі. У 1940 г. у 

Марселі яго арыштавала гестапа, і выратаваўся ён толькі дзякуючы ўмяшанню амерыканскіх сяброў. 

            У чэрвені 1941 г. мастак разам з сям'ёй і ўсімі сваімі работамі адплыў у Нью-Йорк. Там ён апынуўся ў 

асяроддзі творчай інтэлігенцыі, якая збегла ад фашызму з Францыі і іншых краін Еўропы. У 1942 г. Шагал 

наведаў Мексіку, дзе займаўся афармленнем балетаў. У 1943 г. сустрэўся з прыех'аўшымі з Масквы ў Амерыку 

С.Міхаэлсам і І.Феферам, членамі яўрэйскага антыфашысцкага камітэта. 3 імі ён перадаў на Радзіму "Письмо 

моему родному Внтебску", якое ўбачыла ў нас свет толькі ў канцы 1980-х гадоў. 1944 г. быў трагічным для 

мастака — памерла яго жонка. Амаль год не мог ён працаваць. У 1947 г. Шагал упершыню пасля вайны 

прыехаў у Парыж у сувязі з адкрыццём сваёй рэтраспектыўнай выстаўкі, арганізаванай Музеем сучаснага 

мастацтва, а ў 1948 г. вярнуўся ў Францыю канчаткова. 

Пачынаючы з 1948 г. і да самага апошняга дня жыццё Шагала было звязана з Францыяй. Пасля таго, як мастак 

вярнуўся з Амерыкі, ён пасяліўся на міжземнаморскім узбярэжжы Францыі. У 1952 г. ажаніўся другі раз (з 

Валянцінай Рыгораўнай Бродскай). Менавіта ў гэты перыяд творчасць яго набыла сусветную славу. Адна за 

другой адбываюцца выстаўкі жывапісу мастака ў Францыі і іншых краінах свету. Адначасова робяцца 

экспазіцыі графікі, вітражоў, скульптуры. Ён удастойваецца ганаровых званняў і ўзнагарод, сярод якіх 

вышэйшая ўзнагарода Францыі — Вялікі крыж Ганаровага Легіёна. 

           У 1973 г. Шагал прыехаў у Маскву і Ленінград, наведаў мясціны, звязаныя з маладосцю, славутыя музеі, 

сустрэўся з маскоўскімі мастакамі і крытыкамі. Перад ад'ездам ён перадаў у дар Музею выяўленчага мастацтва 

75 сваіх літаграфій. Праз семдзесят гадоў пасля таго, як мастак пакінуў родны горад, і праз шэсць гадоў пасля 



яго смерці, у 1991 г. у Віцебску адбыліся I Шагалаўскія чытанні, якія праводзяцца зараз штогод, а ў гонар 

творчасці мастака — фестываль. Быў адкрыты помнік Шагалу работы віцебскага мастака А.Гвоздзікава, 

пастаянна дзеючая экспазіцыя Дома-музея М.Шагала і мемарыяльная дошка. За ўсім гэтым — вялікая любоў і 

глыбокая пашана беларусаў да свайго геніяльнага земляка. 
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Ж Н ІВ Е Н Ь 
САКМАРКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДР                   ОВИЧ
К 95-летию со дня рождения (1912) 

Николай Ал ркин родился 1 августа 1912 года в селе Илек ександрович Сакма

Уральской губернии (ныне Оренбургская область). Отец погиб в 1915-м на фронтах 

первой мировой. На следующий год умерла мать, и заботу о мальчике взяла на себя 

бабушка. Будучи еще юношей, он начал работать в колхозе. В возрасте 22-х лет был 

призван в ряды Красной Армии. До сорокового года служил в кавалерийской 

дивизии. Войну лейтенант Сакмаркин встретил за Белостоком, где проходила тогда 

граница между СССР и Польшей. 

             В марте 1943 года постановлением итебского подпольно о обкома В г

Коммунистической партии была создана партизанская бригада им. Ленина. Ее 

командиром был назначен Николай Сакмаркин, бывший командир роты Красной 

Армии. Бригада насчитывала 1035 человек. Действовало это соединение на территории Полоцко – Лепельской 

партизанской зоны. Бригада Сакмаркина обороняла участок фронта протяженностью более 30 километров. Она 



участвовала в отражении крупных карательных операций фашистов в районах Сиротино, Ушач, Шарковщины, 

Миор, Шумилино, Городка, Россон, Полоцка. 

           Свой боевой путь бригада завершила в Шарковщинском районе 2 июля 1944 года, где в этот день 

партизаны соединились с Красной Армией. За полтора года боевых действий бригада им. Ленина нанесла 

внушительный ущерб врагу, уничтожив 7173 гитлеровца. Был разгромлен 41 гарнизон врага, пущено под откос 

50 железнодорожных эшелонов противника. Пратизаны уничтожили 209 автомашин, 12 танков, 2 самолета, 11 

складов, 117 мостов и много других коммуникаций фашистов. Потери бригады за это время составили 219 

человек убитыми, 310 ранеными, 197 пропавших без вести. О том, как воевал с врагом и командовал 

подчиненными комбриг Н.А. Сакмаркин, его непосредственный командир В.Е. Лобанок писал: « Н.А. 

Сакмаркин был решительным, дерзким и вместе с тем разумно смелым в бою, отлично ориентировался в самой 

сложной обстановке, никогда не терялся. Он показал себя незаурядным партизанским руководителем, 

грамотным в военном отношении командиром». 

          Сразу после освобождения Беларуси от фашистов Н.А. Сакмаркин был направлен на мирную работу. Он 

долгое время трудился председателем райисполкома, председателем колхоза, на других должностях. 

Заслуженный ветеран живет в Витебске и является его почетным гражданином. 
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ХРАПАВІЦКІ ІГНАЦІЙ ЯЎСТАХАВІЧ                                  
Да 190-годдзя з дня нараджэння (1817) 

            Ігнацій Яўстахавіч Храпавіцкі нарадзі . ў мястэчку Каханавічы ў сям'і камергера.  гўся 12 жніўня 1817

Дарэчы, Каханавічы належалі роду Храпавіцкіх недзе з XVI ст. Ды й сам род быў дастаткова вядомы і ў Рэчы 

Паспалітай, і ў ВКЛ, і ў Маскоўскай дзяржаве. 3 яго выйшлі шматлікія кашталяны, старосты, сенатары, 

маршалкі, суддзі, генералы, дыпламаты. Храпавіцкія былі параднёныя з многімі вядомымі ў гісторыі Беларусі 

родамі — Агінскімі, Радзівіламі, Плятэрамі, Рыпінскімі і інш. Ігнацій атрымаў дамашнюю адукацыю ў бацькі, 

Яўстаха Іосіфавіча, камергера двара «яго імператарскай вялікасці». У 1840-я гг. супрацоўнічаў у літаратурна-

грамадскім часопісе краязнаўчага кірунку «Rubоп» («Рубон»; выдаваў сусед Храпавіцкага К.Буйніцкі), дзе 

змяшчаў вершы, пераклады, публікаваў гістарычныя дакументы, фальклорныя запісы. Яго імя знакаміты дзеяч 

мастацкай культуры Віцебшчыны А.Рыпінскі называе ў ліку 55 найбольш вядомых пісьменнікаў, якія 

нарадзіліся на Белай Русі або пісалі пра яе на польскай і рускай мовах. 

            Найболып грунтоўнай працай мастацкага кірунку І.Храпавіцкага з'яўляецца «Погляд на паэзію 

беларускага народа» (1845), прысвечаны даследаванню беларускай вусна-паэтычнай творчасці, які ставіць яго 



на першае месца сярод даследчыкаў беларускага фальклору першай палавіны XIX ст. Менавіта ў гэтай працы 

І.Храпавіцкі засведчыў і разуменне народнай беларускай культуры і ў пэўнай ступені становішча яе 

стваральніка і носьбіта (беларускага народа).  

            У 1843 г. І.Храпавіцкі быў абраны на грамадскую пасаду наглядчыка сельскіх запасных магазінаў 

Дрысенскага павета. Па свайму службоваму абавязку часта бываў у вёсках, бачыў яе нядолю і патрэбы. Яго 

зацікаўленасць народным побытам, вуснай творчасцю, спагадлівыя адносіны да сялян былі агульнавядомы. На 

грамадскай пасадзе І.Храпавіцкі заставаўся да канца 40-х гг. I гэта быў бадай што, найбольш плённы перыяд у 

яго вывучэнні і асэнсаванні беларускай мовы, вусна-паэтычнай творчасці, звычаяў, побыту і гісторыі 

Дрысеншчыны. 

           Бліскуча пачатая ў 40-я гг. даследчыцкая праца І.Храпавіцкага чамусьці не ат-рымала свайго развіцця ні 

ў 50-я гг., ні пазней. Звестак аб ёй да апошняга часу знайсці не ўдалося. Вядома толькі, што ён вельмі 

перажываў за лёс часопіса «Рубон», праграму якога па-мастацку пераказаў у вершы «Дзвіна» ў першым нумары 

і які перастаў выходзіць у пачатку 50-х гг., хваляваўся за лёс Р.Падбярэскага, які ў 1850 г. быў сасланы на 

вечнае пасяленне ў Архангельскую губерню. А менавіта Р.Падбярэскі горача падтрымліваў фалькларыстычныя 

даследаванні І.Храпавіцкага. 

           Магчыма, быў творчы крызіс, магчыма, умяшанне ўлад (у пачатку 50-х гг. І.Храпавіцкі быў вызвалены ад 

пасады наглядчыка запасных магазінаў і ні на якую іншую пасаду не выбіраўся аж да 1858 г.), але яго творчая 

дзейнасць прыпынілася. 

У 1858 г. ўвайшоў у склад губернскага камітэта для выпрацоўкі прапаноў па паляпшэнні быту прыгонных 

сялян. У 1859 г. І.Храпавіцкі быў абраны маршалкам дваран Дрысенскага павета, а ў пачатку 80-х гг. — 

маршалкам дваран Віцебскай губерні. На гэтай грамадскай пасадзе быў да канца свайго жыцця. Памёр І. 

Храпавіцкі 25 снежня 1893 г. Пахаваны на могілках у Каханавічах. 
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БАГАРАД САМУІЛ НАХМАНАВІЧ                      
Да 100-годдзя з дня нараджэння (1907) 

Самуил Нахманович огорад родился 17 августа 1907 года в Витебске. В  Б

1935 году окончил Ленинградское военно-морское училище, после чего служил на 

Балтийском флоте. С 1940 года стал подводником. В начале Великой 

Отечественной войны был уже помощником командира подводной лодки “Д-2”. В 

октябре 1944 года витеблянин был назначен командиром знаменитой “щуки” – 

подводной лодки “Щ-310”. Всего этой подводной лодкой за весь период войны 

было потоплено 9 транспортных судов и 1 боевой корабль врага, общим 

водоизмещен ем свы е 40 тысяч тонн. Родина высоко оценила героизм моряков. и ш   

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, 6 марта 1945 года подводная лодка “Щ-310” была награждена 

орденом Красного Знамен . 8 июля 1945 года Самуилу Нахмановичу Богораду, кавалеру шести боевых и

орденов, было присвоено звание Героя Советского Союза. 

              После войны С. Богорад продолжал службу на Краснознаменном Балтийском флоте. После увольнения 

в запас ходил на торговых су а ндах. Умер С. Богор д в 1996 году и похоронен а 1-м Лесном кладбище в Риге. 
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В Е Р А С Е Н Ь 
ПАЛЬМБАХ АЛЕКСАНДР АДОЛЬФОВИЧ                       
К 110- летию со дня рождения (1897) 

              Ученый Родился 10 сентября 1897 г. в Дриссе (ныне -тюрколог, педагог. 

Верхнедвинск) в семье врача-хирурга. Вскоре после этого семья переехала в 

Витебск, в кото  юношеские годы будущего ученого. Под ром прошли детские и

влиянием известного тюрколога А.П. Поцелуевского Александр Пальмбах занялся 

филологией и философией. В 1906—1915 гг. он учился в Витебской гимназии, 

которую окончил с золотой медалью. Поступил в Петроградский политехнический 

институт, но проучился здесь недолго: призвали в армию. На Западном фронте 

Пальмбах командовал артиллерийским взводом. После Октябрьского переворота 

1917 г. возвратился в Витебск и в следующем году сдал экстерном экзамены в 



Витебском отделении Московского Археологического института. Работал счетоводом в губисполкоме, 

учителем и председателем волостной профсоюзной организации работников просвещения в Лиозно. В октябре 

1919 г. Александра Адольфовича призвали в Красную Армию. Он командовал кавалерийским дивизионом на 

Западном фронте. А в свободное время принимал участие в работе красноармейского клуба, занимался с 

малограмотными, читал лекции по русской литературе. Демобилизовавшись в 1921 г., вновь работал учителем 

в Лиозно. Весной 1922 г. А.А. Пальмбах приехал в Москву, где работал в школе и активно участвовал в 

ликвидации неграмотности. Он один из инициаторов создания детских журналов. В 1924—1930  гг.  являлся 

членом  редколлегии  журналов  «Юные строители» и «Мурзилка». С 1925 г. преподавал, а затем являлся 

доцентом кафедры языков Коммунистического университета трудящихся Востока. Об этом времени вспоминал 

основоположник тувинской  литературы  С.  Тока:   «Мы  изучали русскую  азбуку ускоренными темпами, 

вскоре научились немного писать и читать, словом, начальную «академию» закончили... Для нас, «но-

воявленных москвичей»  1925 года, Александр Пальмбах за несколько недель стал самым близким,  самым  

понимающим  нас человеком. А если он по каким-либо причинам не приезжал, мы скучали, один у другого 

спрашивали:  «Где башкы?»,  «Где учитель?», «Где первый знакомый москвич?». 

             В начале июня 1930 года в столицу Тувинской народной республики  город  Кызыл приехала  первая  

группа  ученых АН СССР. Среди них был и А. А. Пальмбах. Выступая на заседании комиссии по созданию 

тувинской письменности, наш земляк предложил для этих целей использовать новотюркский латинизиро-

ванный алфавит, который взяли многие тюркоязычные народы Советского Союза. Этот вариант получил 

одобрение. С тех пор до конца своих дней Александр Адольфович связал свою судьбу с далекой Тувой и ее 

народом. Он был не только одним из создателей тувинской письменности, но и автором многих научных работ 

в области тувинской философии. Он являлся одним из авторов «Грамматики тувинского языка» и «Основ 

тувинской филологии». Под редакцией А. А. Пальмбаха издан русско-тувинский и тувино-русский словари. Он 

принял участие в создании первых местных букварей, учебников для школ, на которых училось не одно 

поколение тувинского народа. Уроженец далекой Белоруссии был учителем писателей и организатором 

книгоиздательства. В 1960 г. Александра Адольфовича избрали профессором Тувинского университета. Три 

года спустя ему было присвоено звание заслуженного деятеля литературы и искусства Тувинской АССР. Он 

большое внимание уделял воспитанию национальных литературных кадров. Переводил на русский язык 

произведения тувинских писателей и поэтов. Сам писал стихи, рассказы и очерки. 

          Умер А.А. Пальмбах в Кызыле 22 октября 1963 года. 

                                                                                                            А. Подлипский 
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НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПОЛАЦКІ ГІСТ МУЗЕЙ-ЗАПАВЕДНІК ОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ 

Да 40-годдзя з дня заснавання (1967) 

                Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік 

заснаван  верасня 1967 года ў Полацку. Уключаў ы 19

тэрыторыю Ніжняга і Верхняга замкаў, Сафійскі сабор. 

Тэрыторыя ахоўнай зоны запаведніка складала 31,3 га. У 

сакавіку 1971 года яму былі перададзены 3 каінеты ў 

Сафійскім саборы для захавання экспанатаў асноўнага фонду і 

для навуковай работы. 

               25 чэрвеня 1985 года да запаведніка далучаны ўсе 

помнікі археалогіі, гісторыі і культуры, музеі горада 

(краязнаўчы музей і музей баявой славы на правах філіяла). 

               16 ліпеня 1990 года гісторыка-куль аў статус рэспубліканскага, з 1997 года турны запаведнік атрым

– гісторыка культурны музей-запаведнік, з 2000 года – Нацыянальны. Яго тэрыторыя складае 64,8 га, 

тэрыторыя ахоўнай зоны – 176,7 га (у т.л. цэ я Е інтральна  частка – 131, 2 га, Спаса- фрасінеўск  манастыр – 43 

га, Бельчыцкі комплекс – 2,5 га). У фондах музея-запаведніка захоўваецца каля 70 000 музейных прадметаў  

( 45 000 складаюць асноўны фонд). Сярод шматлікіх экспанатаў ёсць унікальныя помнікі гісторыі і 

культуры, якія маюць вялікае значэнне для навукі і з’яўляюцца гонарам музея-запаведніка. У ім 

захоўваюцца: скарб арабскіх куфіцкіх дырхемаў, знойдзены ў 1973 годзе ў вескі Казьянкі. Налічвалася 7588 

манет 8-10 ст., масай каля 20 кг; манеты яфімак з “прызнакам”, залаты дукат 1631 года; свінцовая віслая 

пячатка 11 ст.; віты залаты пярсцёнак 11 ст.; залатое скроневае кольца паўдневага тыпу 12 ст.; каменны 

абразок “Канстанцін і Алена” 12 ст. 

             У складзе запаведніка паселішча 1-га тысячагоддзя да н.э. ў гістарычным раёне Запалоцце, селішча і 

гарадзішча (7-8 ст.), Спаса-Праабражэнская царква з фрэскамі, фундаменты храма-пахавальні (12 ст.), 

комплекс Бельчынскага Барыса-Глебскага манастыра, Верхні замак з Сафійскім саборам (11—18 ст), Ніжні 

замак з валам Івана IV Грознага (16 ст.), Домік Пятра I (17 ст.), Богаяўленскі сабор і жылы будынак (18 ст.), 

Спаса-Праабражэнская царква (12 ст.), Чырвоны мост (19 ст.), Крыжаўзвіжанская царква (19-20 ст.), 

Лютэранская кірха (20 ст.), рэшткі езіуцкага калегіума. Працуюць музей гісторыі архітэктуры Сафійскага 

сабора (з 1985), краязнаўчы музей (з 1926), музей беларускага кнігадрукавання (з 1990), музей-бібліятэка 

Сімяона Полацкага (з 1994), музей баявой славы (з 1985), музей-кватэра Героя Савецкага Саюза З.М. 

Тусналобавай-Марчанкі (з 1987), музей традыцыйнага ткацтва Паазер’я (з 1998), стацыянарная выстаўка 

“Прагулка па Ніжне-Пакроўскай” (з 1998), прыродна-экалагічны музей (з 2005). 

                                                                                                                      Т. .А . Джумантаева 
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К А С Т Р Ы Ч Н І К 
БУМАГІН ІОСІФ РАМАНАВІЧ                                    
Да 100-г  нараджэння (1907)                                  оддзя з дня

                Іосіф Раманавіч Бумагін нарадзіўся 17 кастрычніка 1907 года ў Віцебску ў 

беднай яўрэйс ым сярод дзяцей, дапамагаў бацькам па кай сям’і. Ён быў старэйш

гаспадарцы, зарабляў грошы. Яго юнацтва супала з перыядам усталявання 

Савецкай улады. Іосіф  працаваў ў гарбарнай, затым у рымарнай арцелях. У 1929 

годзе быў прызваны на службу ў Чырвоную Армію. Камуністам стаў у 1932 годзе, 

па закліку партыі накіроўваецца на Далёкі Усход.  

              Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна , лейтэнант Бумагін не мог 

змірыцца з тым, што знаходзіцца далёка ад ваенных дзеянняў. Падае адзін за 

другім рапарты з просьбай адпусціць яго на фронт. І кожны раз яму адказвалі: “ 

Ваш час не прыйшоў. Рыхтуйце для фронта новых байцоў”.  Але ён настойваў і нарэшце просьба была 

задаволена. У лютым 1945 года прыбыў на фронт. У складзе 396-га Катавіцкага палка прыняў удзел у бітвах за 

вызваленне Польшчы. Ішлі баі за Вроцлаў. Акружаная групоўка гітлераўцаў аказвала жорсткае супраціўленне. 

24 красавіка 1945 года падраздзяленні палка вялі ўпарты бой за квартал № 142. Камандзір кулямётнага ўзвода 

лейтэнант Бумагін пад моцным агнём праціўніка выдзвінуў уперад свае кулямёты і сам знішчыў да двадцаці 

варожых салдат. Становішча ўскладнілася. Далейшае наступленне савецкіх воінаў было спынена моцным агнём 

станкавых кулямётаў ворага, схаваных у разбураным доме. Камандзір узвода вырашыў знішчыць агнявыя 

кропкі праціўніка гранатамі.  

             “Лейтэнант Бумагін пад агнём праціўніка папоўз уперад, - пісаў камандзір часці палкоўнік Іваноў ва 

ўзнагародным лісце. – Выявіўшы першую агнявую кропку, ён закідаў яе гранатамі. Другі кулямёт праціўніка 

працягваў дзейнічаць. Адшукаўшы амбразуру ў падвальным памяшканні, лейтэнант Бумагін кінуўся на яе і 

закрыў сваім целам. Варожы кулямёт замаўчаў. Наша пяхота рынулася наперад, захапіла дом і знішчыла 

гарнізон у колькасці 17 салдат і афіцэра. Лейтэнант Бумагін загінуў смерцю героя за нашу Радзіму. Яго 

гераічны ўчынак забяспечыў выкананне баявай задачы. Дастоін пасмяротна вышэйшай урадавай узнагароды – 

прысваення Героя Савецкага Саюза”. 

              27 чэрвеня 1945 года Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Іосіфу Раманавічу Бумагіну 

прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.  

              Аднапалчане пахавалі свайго таварыша з пашанай на воінскіх могілках у горадзе Вроцлаве. 

              У памяць аб подзвігу нашага земляка, яго іменем названа адна з вуліц Віцебска. Жыхары горада 

ганарацца сваім земляком, подзвіг якога бессмяротны.   
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Л І С Т А П А Д 
“ВІЦЕ АБОЧЫ”                                                  БСКІ Р
Да 9 г0- оддзя са дня заснавання (1917) 

 
              Першы нумар газеты "Віцебскі рабочы" выйшаў 11 лістапада 1917 года. Гэта адна са старэйшых газет 

на Беларусі. У розныя гады яна выходзіла пад рознымі лагатыпамі, а з красавіка 1938 года стала насіць назву, 

якая захоўваецца і па сённяшні дзень. 

За 85 гадоў выйшла амаль 21 тысяча нумароў газеты, і яна заслужана стала любімым вы-даннем тысяч і тысяч 

жыхароў вобласці. Прыхільнасць чытачоў да "Віцебскага рабочага аходзіць з пакалення ў пакаленне. " пер

                У першыя гады існавання газеты журналісты, як сапраўдныя летапісцы часу, стваралі гарачыя, жывыя 

рэпартажы з франтоў грамадзянскай вайны, будоўляў першых пяцігодак, калгасаў, саўгасаў, прадпрыемстваў і 

ўстаноў культуры. 

               У гады Вялікай Айчыннай вайны "Віцебскі рабочы" адной з першых абласных газет пачаў выдавацца ў 

тыле ворага. 

               А калі адгрымелі баі, газета мабілізоўвала сілы працоўнай Віцебшчыны на хутчэйшае аднаўленне 

разбуранай акупантамі народнай гаспадаркі. 

              У 1967 годзе ў сувязі з 50-годдзем з дня выхаду першага нумара газета была ўзнагароджана ордэнам 

Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

               Журналісты "Віцебскага рабочага" пастаянна шукаюць новыя сучасныя падыходы ў асвятленні 

пытанняў эканомікі і культуры, імкнуцца адлюстраваць інтарэсы ўсіх слаёў насельніцтва, садзейнічаюць 

ажыццяўленню рэформ у эканоміцы, сацыяльнай абароне працоўных, усталяванню дэмакратычных норм 

жыцця, адраджэнню нацыянальнай культуры. 

3 "Віцебскім рабочым" звязаны лёсы выдатных дзяржаўных дзеячаў, вучоных, таленавітых пісьменнікаў і 

журналістаў (У. Бровікаў, М. Тараткевіч, Б. Маркіянаў, Л. Прокша, С. Свірыдаў, Н. Пашкевіч, А. Струк, М. 

Пахомаў, М. Дарафеенка, У. Скапа і інш.). 

Газета спрыяе інтэграцыйным працэсам паміж Беларуссю і Расіяй, удзельнічае ў выпуску аб'яднаных нумароў 

шасці абласных газет Беларусі, Расіі і Украіны «Живая вода». 

              Рэдакцыйны калектыў штогод прымае ўдзел ў творчых конкурсах, займае прызавыя месцы. Пяць 

журналістаў "Віцебскага рабочага" з'яўляюцца лаўрэатамі прэміі Беларускага саюза журналістаў "Залатое 

пяро”. 

                                                                                                                                                             Л .Д. Мышлёнак 
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С Н Е Ж А Н Ь 
ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ВОЙНЫ 1812 ГОДА               

К 95- летию со дня открытия (1912) 

          Одним из наиболее  памятников областного центра является интересных

красавец-обелиск ственной войны 1812 года.  в честь героев Отече

          В 1911 году председатель Витебской ученой архивной комиссии В. 

Кадыгробов предложил построить в Витебске памятник в честь участников 

сражений в Отечественной войне. Идея была горячо встречена не только жителями 

города, но и всей губернии. Первые взносы в фонд строительства сделали капитан 

164-го Закатальского полка В.Глыбовский, прочитавший публичную лекцию о 

военных действиях на Витебщине в 1812 году, авиатор Г. Пиотровский и 

содержатель кинематографа Задорожный, передавшие выручку от лекции и 

специальных киносеансов. Фонд постоянно пополнялся сборами от вечеров, 

спектаклей и концертов, пожертвованиями частных лиц и организаций. 

Одновременно через Пет рбургское общество архитекторов был объявлен конкурс на лучший проект е

памятника. 15 марта 1911 года проекты были выставлены на просмотр в городской управе. После обсуждения 

лучшей признали работу под девизом «Обелиск». Автором ее был известный архитектор И.А. Фомин. 

         8 (21) ноября 1911 го  ада Витебск одним из первых в России открыл торжеств  по случаю 100-летия 

Отечественной войны. В этот день в городе в торжественной обстановке происходила закладка памятника. С 

самого раннего утра Витебск принял праздничный вид. Особенно торжественно были убраны улицы, ведущие к 

месту закладки памятника—Успенской горке. На празднование прибыли потомки участников сражений под 

Витебском в 1812 году. Торжества закончились спектаклем в городском театре.  

          Выбор места для памятника на Успенской горке был не случаен. Именно здесь, во дворце витебского 

генерал-губернатора, жил более двух недель Наполеон. Обелиску предстояло стоять как раз на том самом 

месте, где французский император по утрам устраивал парады-смотры своей гвардии. Памятник выполнен из 

красного финского гранита и представляет собой колонну-обелиск, состоящую из нескольких блоков. 

Пьедестал украшен бронзовым каскадом. На одной из сторон памятника прикреплена бронзовая мемориальная 

доска, отлитая в Петербурге на литейном заводе. На ней надпись: «Бессмертной доблести героев 

Отечественной войны—участников сражений под Витебском 13, 14, 15, 16 июля и 26 октября». Высота 

памятника—27 метров. 

          5 (18) декабря 1912 года в 21 час в зале женской Алексеевской гимназии состоялось торжественное 

собрание членов Витебской ученой архивной комиссии, посвященное 100-летию Отечес венной войны и т

открытию памятника. С докладом выступил председатель организационного комитета В. Кадыгробов. Затем 



слово взял почетный гость генерал-майор М. Загоскин — внук известного писателя М. Н. Загоскина, участника 

войны, раненного в бою под Полоцком. Он принес в дар Витебску портрет своего деда. 

         6 (19) декабря, в день торжественного открытия памятника, город, убранный флагами и зеленью, принял 

особо красивый и праздничный вид. Как только обелиск был освобожден от покрывала, раздались могучее 

«ура» и залпы салюта. Затем депутации начали возлагать венки от городов Витебска. Полоцка, Двинска, 

Островского, Елизаветградского и Волжского полков, учительского института, Витебской ученой архивной ко-

миссии, других организаций. Затем войска, принимавшие участие в праздновании, прошли парадным шагом 

перед памятником. Вновь звучал артиллерийский салют. Для народа днем и вечером в городском театре 

бесплатно шли спектакли по пьесе Смолодовского «В год славы», посвященной Отечественной войне. В 

кинематографе бесплатно проходили сеансы фильмов, на Юрьевой горке состоялись массовые народные 

гулянья. Вечером здание губернаторского дворца, городской думы и сам памятник были красиво 

иллюминированы, а завершились торжества блестящим фейерверком. 

И вот уже почти 95 лет стоит красавец-обелиск над Западной Двиной. Он— символ беззаветной храбрости 

русского солдата, вечная память о наших великих предках. 

                                                                                                                                 А. Подлипский 
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Струкаў Д.М. – 1827 

Сушко П.П. – 1.01 

Сцяпанаў В.М. – 13.02 

Сямёнаў Г.В. – 1902 

Сяргеева Г.Г. – 16.1

Сярожкін А.М. – 17.08 

Ткачонак А.А. – 14.03

Ткачэнка М.М. –?.05 

Трусевіч Б.І. – 5.08 

Трутко Р.Я. – 18.03 

Туфтаў І.М. – 24.12 

Усаевіч П.А. – 30.01 

Федарэнка М.М. – 24.

Фёдараў Я.А. – 15.01 

Філіповіч М. – 1.01 

Хадкевіч Т.К. – 7.03 

Хатулёў П.Ф. – 29.06 

Холад В.М. – 8.02 

Храпавіцкі І.Я. – 12.08

Храпавіцкі Я.А. – 1.1

Худалееў Р.А. – 22.02

Ціханенка В.Е. - 12.03

Ціхон А.М. – 26.05

Чабан Т.К. – 31.05 

Чарныш А.І. – 12.02 

Чашнік І.Р. – 12.11 

Шагал М.З. – 7.07 

Шакінка Л.У. – 18.05 

Шамшур В.В. - 20.0

Шлюбскі А.А. – 16.06

Шмакаў Ф.І. – 1.03 

Шумахер П.П. – 23

Шылко В.А. – 14.07 

Якубоўскі Я. – 4.04 

Яноўскі В.Я. – 24. 08 

Яфімава М.Б. – 25.1
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