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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 “*” – астэрыскам, 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 2009 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 
 

*1035 гадоў – таму (974) заснаваны г. Віцебск. 
 

980 гадоў – таму (1029) нарадзіўся Усяслаў Брачыслававіч (Усяслаў Чарадзей ; каля 1029–
1101), князь полацкі. 
 

950 гадоў – таму (1059) першае ўпамінанне ў Ніканаўскім летапісе Копысі (зараз г.п. Копысь 
Аршанскі р-н). 
 

745 гадоў – таму (1264) Полацк заключыў мірны гандлёвы дагавор з Рыгай і лівонскім ордэнам. 
 

600 гадоў – таму (1409) першае ўпамінанне ў гістарычных крыніцах в. Пасаднік, на месцы якой 
пазней узніклі Паставы. 
 

570 гадоў – таму (1439) з'явіліся першыя пісьмовыя звесткі аб Лепелі. 
 

525 гадоў – таму (1484) ў дакументах упершыню згадваюцца Смаляны (вёска ў Аршанскім р-не). 
 

505 гадоў – таму (1504) ўпершыню ў пісьмовых крыніцах згадваецца населены пункт Ветрына 
Полацкага р-на. 
 

505 гадоў – таму (1504) ўтварылася Полацкае ваяводства. 
 

505 гадоў – таму (1504) першыя пісьмовыя звесткі пра Чашнікі. 
 

495 гадоў – таму (1514) летапіснае ўпамінанне Дуброўны як горада. 
 

495 гадоў – таму (1514) ў літоўскай метрыцы ўпершыню ўпамінаецца Глыбокае. 
 

495 гадоў – таму (1514) першае пісьмовае ўпамінанне "места" Мёры (Міёры). 
 

455 гадоў – таму (1554) складзены інвентар (апісанне) Браслава. 
 

440 гадоў – таму (1569) Дзісна атрымала Магдэбургскае права і новы герб "ладдзя". 
 

430 гадоў – таму (1579) адбылася асада і ўзяцце г. Полацка войскамі Вялікага княства 
Літоўскага. 
 

430 гадоў – таму (1579) адбылася асада  Езярышчанскага замка войскамі Стэфана Баторыя. 
 

400 гадоў – таму (1609) нарадзіўся Сапега Павел Ян (1609–1665), дзяржаўны і ваенны дзеяч 
ВКЛ, ваявода віцебскі ў 1646–1656 гг. 
 

390 гадоў – таму (1619) г.п. Друя Браслаўскага р-на арымаў Магдэбургскае права. 
 

385 гадоў – таму (1624) Віцебск пазбаўлены Магдэбургскага права, гараджане страцілілі ўсе 
прывілеі. Вернута ў 1644 г. 
 

*380 гадоў – таму (1629) нарадзіўся Сімяон Полацкі (1629–1680), пісьменнік, філосаф-асветнік, 
грамадскі і царкоўны дзеяч, ураджэнец г. Полацка. 
 

375 гадоў – таму (1634) Бешанковічы атрымалі Магдэбургскае права. 
 

365 гадоў – таму (1644) ў Віцебску пабудаваны драўляны Пушкінскі ("Рынкаўскі", "Гарадскі", 
"Іезуіцкі") мост. 
 

360 гадоў – таму (1649) князь Геранім Друцкі-Саколінскі ўзвёў у Оршы касцёл дамініканцаў 
(касцёл святога Іосіфа Абручніка). 
 

360 гадоў – таму (1649) складзена адзінае вядомае апісанне Браслаўскага замка. 
 



355 гадоў – таму (1654) ў Віцебску драўляны касцёл езуітаў на тэрыторыі Ніжняга Замка 
перабудаваны ў праваслаўны Аляксееўскі манастыр. 
 

355 гадоў – таму (1654) адбылася асада і штурм царскімі войскамі г. Дуброўны. 
 

355 гадоў – таму (1654) Віцебск наведаў цар Аляксей Міхайлавіч. 
 

340 гадоў – таму (1669) заснавана праваслаўнае брацтва пры віцебскай царкве Успення 
Прасвятой Багародзіцы. 
 

305 гадоў – таму (1704) ў Барані ўзведзена драўляная Спаса-Праабражэнская царква. 
 

295 гадоў – таму (1714) ў Оршы пабудаваны мураваны кляштар трынітарыяў. 
 

275 гадоў – таму (1734) нарадзіўся Лісоўскі Іраклій (свецкае імя Іосіф ; 1734–1809), уніяцкі царкоўны 
дзеяч, ураджэнец Полацкага р-на. 
 

275 гадоў – таму (1734) пабудаваны Дрысенскі касцёл. 
 

265 гадоў – таму (1744) ў в. Лужкі Шаркаўшчынскага р-на  пабудаваны касцёл Святога Міхаіла Архангела 
пры кляштары піяраў. 
 

245 гадоў – таму (1764) нарадзілася Карніцкая Магдалена (па мужу і сцэнічнае прозвішча Дырэнтал), 
танцоўшчыца, ураджэнка г. Паставы. 
 

235 гадоў – таму (1774) акадэмікам І.Е. Старавым распрацаваны першы план развіцця і 
рэканструкцыі г. Віцебска. 
 

235 гадоў – таму (1774) ў Оршы ўзведзены мураваны базыльянскі кляштар. 
 

230 гадоў – таму (1779) нарадзіўся Маеўскі Сяргей Іванавіч (1779–1849), военачальнік, 
мемуарыст, генерал-маёр, ураджэнец Полацкага раёна. 
 

220 гадоў – таму (1789) адбылося адкрыццё народнага вучылішча ў Полацку. 
 

*215 гадоў – таму (1794) нарадзіўся Баршчэўскі Ян (1794–1851), пісьменнік, ураджэнец 
Расонскага р-на. 
 

215 гадоў – таму (1794) ў в. Лужкі Шаркаўшчынскага р-на Віцебскай вобласці пабудавана Свята–Раства–
Багародзіцкая царква, помнік архітэктуры пераходнага перыяду ад барока да класіцызму. 
 

210 гадоў – таму (1799) Свяцейшы Сінод Рускай Праваслаўнай Царквы заснаваў у Оршы сабор. 
 

210 гадоў – таму (1799) нарадзіўся Сямашка Іосіф (1799–1868), царкоўны дзеяч Расійскай імперыі, 
ініцыятар і актыўны ўдзельнік Полацкага царкоўнага сабора 1839 г. 
 

195 гадоў – таму (1814) ў Віцебску пры трынітарскім кляштары пачалося будаўніцтва 
мураванага касцёла ў гонар Іісуса. Пабудаваны ў 1821 г. 
 

195 гадоў – таму (1814) пабудаваны першы мураваны мост цераз р. Віцьба ў Віцебску. 
 

190 гадоў – таму (1819) ў Дрысе (Верхнядзвінск) пабудавана Мікалаеўская царква. 
 

190 гадоў – таму (1819) ў Полацку створана пажарная служба. 
 

180 гадоў – таму (1829) ў Віцебску жыў і працаваў Грыгаровіч Іван Іванавіч (1790 – 1852), 
настаўнік Аляксандрўскай гімназіі, рэктар павятовага і прыходскага вучылішчаў,  
археограф і гісторык царквы, протаіерэй.  
 

175 гадоў – таму (1834) заснавана Віцебская настаўніцкая семінарыя. Існавала да 1839 года. 
 

175 гадоў – таму (1834) заснавана Гарадоцкае пачатковае вучылішча. 
 



165 гадоў – таму (1844) ў Лепелі ўзведзены каменны Праабражэнскі сабор. 
 

155 гадоў – таму (1854) пабудавана дарога Віцебск–Смаленск. 
 

145 гадоў – таму (1864) ў в. Смаляны Аршанскага р-на ўзведзена мураваная Аляксееўская 
царква. Закрыта ў 1930-я гады. 
 

140 гадоў – таму (1869) ў Оршы адкрыта тэлеграфная станцыя. 
 

140 гадоў – таму (1869) нарадзіўся Пшчолка Аляксандр Раманавіч (1869–1943), пісьменнік, 
публіцыст, этнограф, ураджэнец Ушацкага р-на.  
 

140 гадоў – таму (1869) адкрыта Ёдскае народнае вучылішча ў Шаркаўшчынскім р-не. 
 

135 гадоў – таму (1874) нарадзіўся Сулім-Самойла Андрэй Фаміч (1874–1933), вучоны-
гігіеніст, доктар медыцынскіх навук, ураджэнец г. Полацка. 
 

135 гадоў – таму (1874) нарадзіўся  Сумарокаў Аляксандр Аляксандравіч (1874–1969), акцёр, 
рэжысёр. Жыў і працаваў у Віцебску з 1919–1921 гг. 
 

135 гадоў – таму (1874) пачало дзейнічаць Таварыства віцебскіх урачоў, створанае па ініцыятыве 
выконваючага абавязкі інспектара ўрачэбнай управы Ф.П. Купчынскага. З перапынкамі 
дзейнічала да 1914 года.    
 

130 гадоў – таму (1879) нарадзіўся Каржанеўскі Мікалай Леапольдавіч (1879–1958), географ, 
гляцыёлаг, ураджэнец Віцебскай губерніі. 
 

125 гадоў – таму (1884) выйшла ў свет кніга А.П. Сапунова "Историческая записка 75-летия 
Витебской гимназии". 
 

125 гадоў – таму (1884) нарадзіўся Пачопка Баляслаў Антонавіч (1884–1940), культурна-
асветніцкі і рэлігійны дзеяч, ураджэнец Віцебшчыны. 
 

125 гадоў – таму (1884) нарадзіўся Цшохер Альфрэд Аскаравіч. У 1919 г. быў прызначаны эмісарам 
Віцебскай музычнай акругі, з 1921 г. выкладаў гісторыю музыкі ў Віцебскай Народнай 
кансерваторыі, з 1923 г. пераехаў у Маскву. 
 

120 гадоў – таму (1889) Віцебск наведаў рускі пісьменнік Іван Бунін (1870–1953). 
 

120 гадоў – таму (1889) нарадзіўся Данілаў Сцяпан Мікалаевіч (1889–1978), вучоны ў галіне 
арганічнай хіміі, член-карэспандэнт АН СССР, ураджэнец Віцебска. 
 

115 гадоў – таму (1894) ў Віцебску быў пракладзены вадаправод. 
 

115 гадоў – таму (1894) нарадзіўся Лагун Іосіф Васільевіч (1894–1920), удзельнік барацьбы за 
савецкую ўладу на Беларусі, ураджэнец Шаркаўшчынскага р-на. 
 

115 гадоў – таму (1894) Віцебскае аддзяленне Расійскага таварыства веласіпедыстаў-турыстаў 
правяло ў горадзе спаборніцтвы на лепшага ездака.  
 

115 гадоў – таму (1894) ў Паставах была пабудавана Свята-Мікалаеўская царква на месцы 
драўлянай, якая згарэла ў 1890 г. 
 

110 гадоў – таму (1899) адбыўся першы з'езд урачоў Віцебскай губерніі. 
 

110 гадоў – таму (1899) на Духаўскай гары ў Віцебску паводле праекта архітэктараў А.К. 
Паўлоўскага і П.А. Вінаградава ўзведзены будынак жаночага духоўнага вучылішча 
(зараз там размяшчаецца аблвыканкам). 
 

110 гадоў – таму (1899) Віцебская група РСДРП выдала сваю першую лістоўку "К витебским 
рабочим". 
 

110 гадоў – таму (1899) ў Віцебску адкрылася гарадская бібліятэка імя А.С. Пушкіна. 



110 гадоў – таму (1899) пад ўплывам Віцебскага сацыял-дэмакратычнага камітэта Бунда ў 
Віцебску адбыліся выступленні рабочых. Побач з экалагічнымі выстаўляліся і 
палітычныя патрабаванні. 
 

105 гадоў – таму (1904) ў Віцебску адбыліся гастролі актрысы Малога тэатра А.А. Яблачкінай 
(1866–1964 гг.). 
 

105 гадоў – таму (1904) ў Віцебску адбыліся гастролі спявачкі А.Д. Вяльцавай (1817–1913). 
 

105 гадоў – таму (1904) зняты натурны план г. Віцебска (склаў каморнік Г.А. Маісееў), які ў 
якасці дадатка з каментарыямі А.П. Сапунова быў змешчаны ў "Памятной книжке 
Витебской губернии на 1905 год". 
 

105 гадоў – таму (1904) Д.П. Яфімаў выдаў у Маскве серыю паштовак з выявамі Оршы. 
 

100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Маісееў Стэфан Сяргеевіч (1909–1988), географ, ураджэнец 
Аршанскага р-на. 
 

100 гадоў – таму (1909) ў Віцебску выдавалася інфармацыйна-рэкламная газета "Витеблянин". 
Вядомы 4 нумары. 
 

100 гадоў – таму (1909) выдадзена першая каляровая паштоўка "Орша. Мост цераз Дяпро". 
 

100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Канашэнка Сцяпан Мікалаевіч (1909–1943), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Полацкага р-на. 
 

100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Хандогін Мікалай Іванавіч, франтавы карэспандэнт, 
ураджэнец Верхнядзвінскага р-на. 
 

100 гадоў – таму (1909) адкрылася Верхнядзвінская СШ № 1. 
 

100 гадоў – таму (1909) заснаваны аграрны каледж Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны. 
 

95 гадоў – таму (1914) пачалося будаўніцтва чыгуначнай лініі Орша-Унеча. Уведзена ў строй 
ў 1923 г. 
 

95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Ласкін Барыс Савельевіч (1914–1983), сцэнарыст, 
ураджэнец г. Оршы. 
 

95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Сарокін Уладзімір Канстанцінавіч, кампазітар, ураджэнец г. 
Полацка. 
 

95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Сямашка Мікола (Мікалай Пятровіч ; 1914–1941), паэт, 
ураджэнец Полацкага р-на. 
 

90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску адкрылася дзіцячая музычная школа № 1.  
 

90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску адбылася першая губернская спартыўная алімпіяда. 
 

90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску адкрылася цэнтральная бібліятэка імя А.М. Горкага.  
 

90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску пачалі выдавацца плакаты "Окна "РОСТА". Апошні выйшаў 
у 1921 г. 
 

90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску выдаваўся часопіс "Коммунистическая мысль" (з 1922 г. – 
"Коммунистический труд"). 
 

90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску праведзена першая дзяржаўная выстава карцін мясцовых і 
маскоўскіх мастакоў. 
 

90 гадоў – таму (1919) ў Полацку адкрылася цэнтральная бібліятэка. 
 



90 гадоў – таму (1919) тэрыторыя сучаснага Гарадоцкага раёна ўвайшла ў склад РСФСР 
(1919–1924). 
 

85 гадоў – таму (1924) адкрыты дом адпачынку "Орша". 
 

85 гадоў – таму (1924) ў Оршы заснавана метэаралагічная станцыя. 
 

85 гадоў – таму (1924) заснаваны віцебскі філіял аб'яднання пісьменнікаў "Маладняк". Існаваў 
да 1928 года. 
 

85 гадоў – таму (1924) Віцебск наведаў Янка Купала (1882–1942). 
 

85 гадоў – таму (1924) ўтварыўся Ушацкі р-н. 
 

85 гадоў – таму (1924) ва Ушачах адбылася першая раённая настаўніцкая канферэнцыя. 
 

85 гадоў – таму (1924) ва Ушачах адкрылася першая раённая сельгасвыстава. 
 

85 гадоў – таму (1924) ў Віцебску пры ветэрынарным інстытуце арганізаваны першы ў рэспубліцы 
энтамалагічны музей. 
 

85 гадоў – таму (1924) Полацк і Полацкі павет увайшлі ў склад БССР. 
 

85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Буглоў Яўген Данілавіч (1924), вучоны, доктар 
медыцынскіх навук, ураджэнец Лёзненскага р-на. 
 

80 гадоў – таму (1929) адкрыты Аршанскі чыгуначны тэхнікум. 
 

80 гадоў – таму (1929) адкрыты Лепельскі педтэхнікум (з 1944 г. педвучылішча). Было 
закрыта ў 1956 г. 
 

80 гадоў – таму (1929) ва Ушачах адкрыліся раённыя курсы піянерважатых. 
 

80 гадоў – таму (1929) арганізаваны калгас імя "Чырвонай арміі" Віцебскага раёна. 
 

80 гадоў – таму (1929) выдаў першую прадукцыю Верхнядзвінскі льнозавод. 
 

80 гадоў – таму (1929) заснавана Віцебская фабрыка мастацкіх вырабаў "Купава". 
 

80 гадоў – таму (1929) нарадзілася Супрун Лідзія Якаўлеўна, вучоны ў галіне акушэрства і 
гінекалогіі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі, працавала ў Віцебскім медыцынскім 
універсітэце. 
 

80 гадоў – таму (1929) заснаваны Обальскі керамічны завод у Шумілінскім р-не. 
 

75 гадоў – таму (1934) ў Віцебску прайшла першая алімпіяда дзіцячай самадзейнасці. 
 

75 гадоў – таму (1934) ў Дрысе (Верхнядзвінск) пабудавана электрастанцыя. 
 

75 гадоў – таму (1934) нарадзіўся Вальшонак Захарый Сямёнавіч, прафесар Расійскай акадэміі 
ваенных навук, ураджэнец г. Віцебска. 
 

75 гадоў – таму (1934) нарадзіўся Летнікаў Фелікс Арцем'евіч, расійскі вучоны ў галіне 
геалогіі і геахіміі, заснавальнік навуковай школы па флюідным рэжыме літасферы і 
геаэнергетыцы геалагічных працэсаў, сінергетыкі геалагічных сістэм, ураджэнец 
Полацка. 
 

70 гадоў – таму (1939) адбыўся першы выпуск Гарадоцкай СШ № 1. 
 

70 гадоў – таму (1939) Шаркаўшчына ўвайшла ў склад БССР. 
 

70 гадоў – таму (1939) адбылося ўз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР. 
 



70 гадоў – таму (1939) адкрыта Лепельскае пяхотнае вучылішча. Зараз не існуе. 
 

70 гадоў – таму (1939) заснавана СШ № 1 у г. Паставы. 
 

70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Кашыцкі Эдуард Сцяпанавіч, вучоны-медык, акадэмік 
Беларускай інжынернай акадэміі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, ураджэнец 
Ушацкага р-на. 
 

70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Кірвель Анатоль Мяфодзьевіч, пісьменнік, ураджэнец 
Докшыцкага р-на. 
 

65 гадоў – таму (1944) адкрыта Пастаўскае педагагічнае вучылішча. Існавала да 18 жніўня 
1955 г. 
 

65 гадоў – таму (1944) ў Віцебску адкрыта ПТВ № 59 будаўнікоў. 
 

65 гадоў – таму (1944) партызаны Ушацкага раёна здзейснілі аперацыю "Прарыў". 
 

65 гадоў – таму (1944) створаны Віцебскі філіял Саюза мастакоў Беларусі. 
 

65 гадоў – таму (1944) ў Полацку створаны аблрэмбудтрэст. Зараз рэспубліканскае вытворчае 
праектна-будаўнічае УП "Аб'яднанне Полацксельбуд". 
 

65 гадоў – таму (1944) ў Паставах заснавана СШ № 2. 
 

65 гадоў – таму (1944) заснаваны Варапаеўскі дрэваапрацоўчы камбінат у Пастаўскім р-не.  
 

60 гадоў – таму (1949) ў Віцебску адкрыўся абласны анкалагічны дыспансер. 
 

60 гадоў – таму (1949) заснаваны Докшыцкі тэатр раённага Дома культуры. З 1982 г. мае 
званне народнага. 
 

60 гадоў – таму (1949) адкрыта школа механізацыі сельскай гаспадаркі ў в. Боркавічы 
Верхнядзвінскага р-на (зараз СПТВ-170). 
 

55 гадоў – таму (1954) пачала працаваць Віцебская ЦЭЦ. 
 

55 гадоў – таму (1954) пачалося будаўніцтва Лепельскай гідраэлектрастанцыі. Уступіла ў 
строй у 1956 г. 
 

55 гадоў – таму (1954) ў Віцебску ўзведзены новы будынак чыгуначнага вакзала. 
 

55 гадоў – таму (1954) ў Оршы адкрыты кінатэатр "Перамога". 
 

55 гадоў – таму (1954) ў Віцебску ўпершыню з'явілася легкавое таксі. 
 

50 гадоў – таму (1959) ліквідаваны Асвейскі р-н. 
 

50 гадоў – таму (1959) ў Віцебску ўпершыню на тэрыторыі Беларусі знойдзена берасцяная 
грамата 13–14 ст. 
 

50 гадоў – таму (1959) ў в. Бігосава Верхнядзвінскага раёна пабудаваны завод 
"Зааветінструмент". Зараз АТ "Інвет". 
 

50 гадоў – таму (1959) адкрыўся Віцебскі раённы Дом культуры. 
 

50 гадоў – таму (1959) ў Полацку на базе аўтарамонтнага завода створаны ААТ "Полацкі завод 
"Праммашрамонт". 
 

50 гадоў – таму (1959) ў г.п. Варапаева Пастаўскага раёна заснавана музычная школа. 
 

45 гадоў – таму (1964) ў Віцебску адкрыты Палац культуры чыгуначнікаў. 
 



45 гадоў – таму (1964) арганізаваны Ушацкія электрасеткі. 
 

45 гадоў – таму (1964) ў Лепелі адкрыўся філіял Аршанскага медвучылішча. Закрыты ў 1969 г. 
 

45 гадоў – таму (1964) ў Паставах пабудаваны хлебазавод. 
 

40 гадоў – таму (1969) ў Віцебску адкрыўся індустрыяльна-педагагічны тэхнікум. Зараз 
індустрыяльна-педагагічны каледж. 
 

40 гадоў – таму (1969) ва Ушачах адкрылася дзіцячая музычная школа. 
 

40 гадоў – таму (1969) выйшла ў  свет  кніга  Н.І. Пахомава,  Н.І. Дарафеенкі, Н.В. Дарафеенкі 
"Витебское подполье". 
 

40 гадоў – таму (1969) пачалося будаўніцтва Ушацкай раённай бальніцы. 
 

40 гадоў – таму (1969) заснаваны Ушацкі музей народнай славы. Адкрыты ў лістападзе 1970 г. 
 

40 гадоў – таму (1969) ў Віцебску створана службовая гарадская пошта. 
 

40 гадоў – таму (1969) ў Оршы знесены будынкі езуіцкіх касцёлаў па вуліцах Савецкай і 
Энгельса. 
 

40 гадоў – таму (1969) ў Віцебску пачаў працаваць завод керамічных дрэнажных труб. 
 

40 гадоў – таму (1969) ў Віцебску адкрыты  помнік              М.П. Шмырову. 
 

40 гадоў – таму (1969) ва Ушачах адкрылася дзіцячая школа мастацтваў. 
 

35 гадоў – таму (1974) выйшаў бібліяграфічны паказальнік Д. Генінай "Витебск в десяти 
веках". 
 

35 гадоў – таму (1974) выйшаў альбом "Витебск". 
 

35 гадоў – таму (1974) выйшла кніга "Витебск. Историко-экономический очерк". 
 

35 гадоў – таму (1974) ў г.п. Арэхаўск Аршанскага раёна адкрылася дзіцячая музычная школа. 
 

35 гадоў – таму (1974) ў Віцебску адкрылася абласная дзіцячая бальніца. 
 

35 гадоў – таму (1974) пачаў работу Аршанскі малочны камбінат.  
 

35 гадоў – таму (1974) заснаваны Гарадоцкі краязнаўчы музей. Адкрыты з 1976 г. 
 

35 гадоў – таму (1974) ў Віцебску адкрыўся Палац урачыстых абрадаў. 
 

35 гадоў – таму (1974) заснаваны Пастаўскі раённы краязнаўчы музей. Адкрыты ў лютым 
1976 г. 
 

35 гадоў – таму (1974) ва Ушацкім раёне адкрыты мемарыяльны комплекс "Прарыў". 
 

35 гадоў – таму (1974) прыняў першых навучэнцаў Лепельскі гідрамеліярацыйны тэхнікум. 
 

35 гадоў – таму (1974) ў Віцебску на базе філіяла "Белдзяржпраект" створаны інстытут 
"Віцебскграмадзянпраект". 
 

35 гадоў – таму (1974) ў Гарадку створаны мемарыяльны комплекс на вайсковых могілках. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Віцебску ўстаноўлены бюст С.М. Кіраву. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Віцебску адкрыты абласны псіханеўралагічны дыспансер. 
 

30 гадоў – таму (1979) заснаваны і адкрыты Бешанковіцкі гісторыка-краязнаўчы музей. 



30 гадоў – таму (1979) ў Віцебску створана аб'яднанне "Рэмбыттэхніка". Зараз дзяржаўнае 
камунальнае УП "Вітрэмбыт". 
 

30 гадоў – таму (1979) Бярэзінскі запаведнік набыў статус біясфернага паводле Праграмы 
ЮНЕСКО "Чалавек і біясфера". 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Глыбоцкім раёне заснаваны гідралагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння "Белае". 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Полацкім раёне заснаваны гідралагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Вялікае Астравіта. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Полацкім раёне заснаваны гідралагічны заказнік рэспубліканскага значэння 
Глыбокае-Чарбамыслы. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Глыбоцкім раёне заснаваны гідралагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Доўгае. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Браслаўскім раёне заснаваны біялагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Забалацце. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Віцебскім раёне заснаваны біялагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Запольскі. 
 

30 гадоў – таму (1979) ва Ушацкім раёне заснаваны гідралагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Крывое. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Полацкім раёне заснаваны біялагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Лонна. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Віцебскім раёне заснаваны біялагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Мошна. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Браслаўскім раёне заснаваны гідралагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Рычы. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Шумілінскім раёне заснаваны гідралагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Сосна. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Расонскім раёне заснаваны біялагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Фаміно. 
 

30 гадоў – таму (1979) ў Віцебскім раёне заснаваны біялагічны заказнік рэспубліканскага 
значэння Чысцік. 
 

30 гадоў – таму (1979) адкрылася Віцебскае дзяржаўнае вучылішча алімпійскага рэзерву. 
 

25 гадоў – таму (1984) выйшла кніга В.М. Ляўко "Экскурсія па старажытнаму Віцебску". 
 

20 гадоў – таму (1989) ў Віцебску адкрыўся Літаратурны музей. 
 

20 гадоў – таму (1989) ў Віцебску здадзены ў эксплуатацыю Палац культуры і тэхнікі лёгкай 
прамысловасці (зараз КДЦ "Віцебск"). 
 

20 гадоў – таму (1989) ў Оршы заснаваны музей гісторыі і культуры. Адкрыты 12 снежня 1992 г. 
 

20 гадоў – таму (1989) адноўлена Полацкая епархія – найстарэйшая ў Беларусі, датай 
заснавання якой лічыцца 992 год. 
 

20 гадоў – таму (1989) ў Полацку адноўлены Спаса-Еўфрасіньеўскі жаночы манастыр. 
 

20 гадоў – таму (1989) створана дзяржаўная канцэртная ўстанова "Віцебская абласная 
філармонія". 



15 гадоў – таму (1994) ў Віцебску адбыўся I Міжнародны Шагалаўскі пленэр. 
 

10 гадоў – таму (1999) ў в. Лявонпаль Міёрскага раёна заснаваны музей радзімазнаўства. 
 

10 гадоў – таму (1999) заснаваны Пастаўскі раённы архіў па асабоваму саставу. 
 

10 гадоў – таму (1999) ў Пастаўскім і іншых раёнах Беларусі заснаваны Нацыянальны парк 
Нарачанскі, дзяржаўная прыродаахоўная установа. 
 

5 гадоў – таму (2004) ў Пастаўскім раёне адкрыўся дзіцячы рэабілітацыйны аздараўленчы 
цэнтр "Ветразь". 
 

СТУДЗЕНЬ 
    
90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску дзейнічаў тэатр рэвалюцыйнай сатыры (Тэрэўсат ; 1919–

1920). 
 

35 гадоў – таму (1974) пушчана першая чарга Аршанскага інструментальнага завода. 
 

1 студзеня – 90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску нацыяналізаваны ўсе кінатэатры. 
 

1 студзеня – 35 гадоў – таму (1974) адкрыты Наваполацкі політэхнічны інстытут. З 1993 г. 
Полацкі дзяржаўны універсітэт. 
 

4 студзеня – 115 гадоў – таму (1894) нарадзіўся Пугачэўскі Палікарп Восіпавіч (1894–1939), 
военачальнік, ураджэнец Глыбоцкага р-на. 
 

6 студзеня – 160 гадоў – таму (1849) нарадзіўся Сямеўскі Васіль Іванавіч (1849–1939), 
гісторык, грамадскі дзеяч, ураджэнец Полацка. 
 

6 студзеня – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Лебяда Тодар (сапр. Шырокаў, або Шыракоў 
Пётр Фёдаравіч ; (1914–1970), драматург, паэт, празаік, публіцыст, 
ураджэнец     г. Віцебска. 
 

8 студзеня – 90 гадоў – таму (1919) выйшаў у свет артыкул "Художественные заметки" 
Марка Шагала. 
 

8 студзеня – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Савіцкі Алесь (Аляксандр Ануфрыевіч), 
пісьменнік, ураджэнец г. Полацка. 
 

8 студзеня – 55 гадоў – таму (1954) ліквідавана Полацкая вобласць. 
 

*9 студзеня – 100 гадоў – таму (1909) нарадзілася Осіпава Марыя Барысаўна (1909–1999), 
падпольшчыца, Герой Савецкага Саюза, ураджэнка Талачынскага р-на. 
 

10 студзеня – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Гейнэ Аркадзь Андрэевіч (1919–1942), 
пісьменнік, ураджэнец г.п. Бешанковічы. 
 

13 студзеня – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Завадскі Уладзімір Георгіевіч (1919–1992), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец г. Оршы. 
 

19 студзеня – 70 гадоў – таму (1939) нарадзілася Мархель Таццяна Рыгораўна, актрыса, 
заслужаная артыстка Беларусі. У 1970–1986 гг. працавала ў тэатры імя 
Я. Коласа. 
 

23 студзеня – 90 гадоў – таму (1919) ў Браславе адбылася першая канферэнцыя сялянскіх, 
рабочых і батрацкіх дэпутатаў. 
 

23 студзеня – 50 гадоў – таму (1959) нарадзіўся Каплякоў Сяргей Віктаравіч, спартсмен 
(плаванне), майстар спорту СССР міжнароднага класа, ураджэнец г. 
Оршы. 
 



25 студзеня – 85 гадоў – таму (1924) ў Віцебску адкрыўся Прамысловы банк. 
25 студзеня – 50 гадоў – таму (1959) нарадзіўся Вінніца Генадзь Рувімавіч, краязнавец, 

першы гісторык аршанскага яўрэйскага таварыства, ураджэнец г. Оршы. 
 

*28 студзеня – 90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску адкрылася Народнае мастацкае вучылішча. 
 

29 студзеня – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Баханькоў Арцём Яфімавіч, мовазнавец, 
доктар філалагічных навук, прафесар, ураджэнец Полацкага р-на. 
 

   

ЛЮТЫ 
   
90 гадоў – таму (1919) сфарміравана віцебская камісія па справах мастацтва і мастацкай 

прамысловасці. 
 

85 гадоў – таму (1924) ў Віцебску адкрылася калонія для непаўналетніх. 
 

80 гадоў – таму (1929) нарадзіўся Гоманаў Уладзімір Кірылавіч (1929–1998), мастак, 
ураджэнец г. Сянно. 
 

15 гадоў – таму (1994) ў Оршы адкрыты помнік памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў, якія 
загінулі ў Афганістане. 
 

2 лютага – 50 гадоў – таму (1959) нарадзіўся Морхат Віктар Іосіфавіч, доктар 
медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 
 

4 лютага – 80 гадоў – таму (1929) нарадзіўся Баразна Лявон Цімафеевіч (1929–1972), 
мастак, ураджэнец Талачынскага р-на. 
 

7 лютага – 75 гадоў – таму (1934) нарадзіўся Паўлаў Савелій Яфімавіч, пісьменнік, 
публіцыст, дзяржаўны дзеяч Беларусі, ураджэнец Браcлаўскага р-на. 
 

7 лютага – 45 гадоў – таму (1964) нарадзіўся Бышнёў Ігар Іванавіч, вучоны-арнітолаг, 
эколаг, рэжысёр дакументальнага кіно, ураджэнец Гарадоцкага р-на. 
 

8 лютага – 105 гадоў – таму (1904) нарадзіўся Лапо Аркадзь Іванавіч (1904–1983), вучоны-
раслінавод, селекцыянер, ураджэнец Шумілінскага р-на. 
 

9 лютага – 215 гадоў – таму (1794) ў Віцебску адкрыта першая бібліятэка (пры Народным 
вучылішчы). 
 

9 лютага – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Сцепін Віктар Аляксандравіч (1919–2007), 
ваенны дзеяч, удзельнік вызвалення Шумілінскага і Бешанковіцкага 
раёнаў у Вялікую Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 
 

10 лютага – 85 гадоў – таму (1924) ў сувязі з першым узбуйненнем БССР была ліквідавана 
Віцебская губернія, частка якой была перададзена Пскоўскай губерніі 
РСФСР. 
 

10 лютага – 45 гадоў – таму (1964) адкрыты Віцебскі палітэхнікум. 
 

11 лютага – 90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску арганізаваны сімфанічны аркестр. 
 

12 лютага – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Іафінаў Самуіл Абрамавіч, вучоны ў галіне 
эксплуатацыі машынна-трактарнага парку, стваральнік навуковай 
школы, ураджэнец г. Віцебска. 
 

14 лютага – 105 гадоў – таму (1904) нарадзіўся Нікалаевіч Аляксей Міхайлавіч (1904–1965), 
военачальнік, генерал-лейтэнант, ураджэнец Бешанковіцкага р-на. 
 

14 лютага – 60 гадоў – таму (1949) нарадзіўся  Яроменка Мікалай Мікалаевіч (1949–2001), 
акцёр тэатра і кіно, кінарэжысёр, народны артыст Расійскай Федэрацыі, 
ураджэнец г. Віцебска. 



 
15 лютага – 50 гадоў – таму (1959) нарадзіўся Васючэнка Пётр Васільевіч, празаік, крытык, 

літаратуразнаўца, ураджэнец г. Полацка. 
 

17 лютага – 90 гадоў – таму (1919) нарадзілася Кулакоўская Тамара Нікандраўна (1919–
1986), вучоны, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар, 
ураджэнка г. Полацка. 
 

17 лютага – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Сяржантаў Іван Якаўлевіч (1919–1943), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Аршанскага р-на. 
 

17 лютага – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Янчанка Сцяпан Яфімавіч, доктар 
эканамічных навук, прафесар, ураджэнец Дубровенскага р-на. 
 

17 лютага – 75 гадоў – таму (1934) заснаваны вучгас "Падбярэззе" Віцебскай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны. 
 

17 лютага – 55 гадоў – таму (1954) нарадзіўся Шарай Рыгор Сцяпанавіч, краязнавец,  
ураджэнец  г. Оршы. 
 

23 лютага – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Казлоў Арсен Яўхімавіч (1919–1971), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Гарадоцкага р-на. 
 

25 лютага – 110 гадоў – таму (1899) нарадзіўся Макавецкі Фёдар Яфрэмавіч (1899–1974), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Талачынскага р-на. 
 

25 лютага – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Лузгін Васіль Іванавіч, партыйны і 
дзяржаўны дзеяч Беларусі, ураджэнец Чашніцкага р-на. 
 

26 лютага – 90 гадоў – таму (1919) ва Ушачах адкрылася польская нацыянальная школа. 
 

   
САКАВІК 

   
70 гадоў – таму (1939) адкрыўся Віцебскі абласны Дом народных мастацтваў. З 1980 г. 

абласны навукова-метадычны цэнтр народнай творчасці і культурна-выхаваўчай 
работы. 
 

20 гадоў – таму (1989) выйшла першая прадукцыя сумеснага савецка-германскага прадпрыемства 
"Белвест" у Віцебску.  
 

*1 сакавіка – 80 гадоў – таму (1929) нарадзілася Лось Еўдакія (1929–1977), паэтка, 
ураджэнка Ушацкага р-на. 
 

3 сакавіка – 90 гадоў – таму (1919) нарадзілася Маршалава Еўфрасіння Яфрэмаўна (1919–
2002), Герой Сацыялістычнай Працы, былая звеннявая калгаса імя XX 
з'езда КПСС Дубровенскага р-на. 
 

3 сакавіка – 90 гадоў – таму (1919) пачаў работу першы губернскі з'езд камсамола. 
 

4 сакавіка – 60 гадоў – таму (1949) ў Глыбоцкім раёне заснаваны калгас "1 Мая". Зараз СВК 
"Сельцы". 
 

4 сакавіка – 60 гадоў – таму (1949) ў Міёрскім раёне заснаваны калгас "Кастрычніцкая 
рэвалюцыя". Зараз СВК "Пераброддзе". 
 

4 сакавіка – 60 гадоў – таму (1949) нарадзіўся Собаль Валянцін Енісеевіч, археолаг, 
кандыдат гістарычных навук, ураджэнец г. Паставы. 
 

5 сакавіка – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Філіпенка Леанід Мікалаевіч, Герой 
Савецкага Саюза, ганаровы грамадзянін г. Віцебска. 
 

6 сакавіка – 50 гадоў – таму (1959) ў Віцебску адкрыўся універмаг. 



6 сакавіка – 45 гадоў – таму (1964) нарадзіўся Міхно Уладзімір Фёдаравіч, журналіст, 
пісьменнік, ураджэнец Лепельскага р-на. 
 

7 сакавіка – 85 гадоў – таму (1924) Віцебск наведаў рускі пісьменнік А.М. Талстой. 
 

7 сакавіка – 65 гадоў – таму (1944) ў Віцебску адкрыўся абласны Дом дзіцяці. 
 

8 сакавіка – 80 гадоў – таму (1929) нарадзіўся Крэмень Анатоль Сцяпанавіч, Герой Сацыялістычнай 
Працы, былы будаўнік наваполацкага трэста № 16. 
 

12 сакавіка – 180 гадоў – таму (1829) нарадзіўся Грабніцкі Отан Мікалаевіч (1829–1865), 
удзельнік паўстання 1863–1864 гг. на Беларусі, ураджэнец 
Лепельскага р-на. 
 

12 сакавіка – 55 гадоў – таму (1954) праведзены збор камсамольскага актыву г. Віцебска, 
прысвечаны адпраўцы першых 180 камсамольцаў ў Казахстан на 
засваенне цалінных земляў. 
 

16 сакавіка – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Лабуноў Уладзімір Архіпавіч, вучоны ў 
галіне мікраэлектронікі, доктар тэхнічных навук, прафесар, ураджэнец 
г. Оршы. 
 

17 сакавіка – 20 гадоў – таму (1989) ў Оршы адкрылася Гарадская выставачная зала. 
 

21 сакавіка – 60 гадоў – таму (1949) ў Глыбоцкім раёне створаны калгас імя Свярдлова, зараз 
СВК "Галубічы". 
 

22 сакавіка – 60 гадоў – таму (1949) ў Глыбоцкім раёне створаны калгас імя Чапаева, зараз 
СВК "Верхняе". 
 

23 сакавіка – 95 гадоў – таму (1914) нарадзілася Плыгаўка Лідзія Пятроўна (1914–1999), 
Герой Сацыялістычнай Працы, былая звеннявая калгаса "Парыжская 
камуна" Глыбоцкага р-на. 
 

25 сакавіка – 15 гадоў – таму (1994) ў Полацку заснаваны музей-бібліятэка Сімяона 
Полацкага. 
 

26 сакавіка – 110 гадоў – таму (1899) нарадзіўся Бладыка Нікіфар Міхайлавіч, беларускі 
педагог, ураджэнец Талачынскага р-на.  
 

26 сакавіка – 60 гадоў – таму (1949) ў Міёрскім раёне створаны калгас імя Цітова, зараз СВК 
"Цітова". 
 

26 сакавіка – 55 гадоў – таму (1954) ў Міёрскім раёне створаны калгас "Маладая гвардыя", 
зараз СВК "Гвардзейскі". 
 

27 сакавіка – 55 гадоў – таму (1954) нарадзіўся Піменаў Васіль Васільевіч, Герой Савецкага 
Саюза, ураджэнец г. Віцебска. 
 

30 сакавіка – 115 гадоў – таму (1894) нарадзіўся Зарак-Заракоўскі Баляслаў Францавіч (1894–
1963), генерал-лейтэнант, ураджэнец г. Полацка.  
 

   
КРАСАВІК 

   
2 красавіка – 60 гадоў – таму (1949) нарадзіўся Шапо Уладзімір Дзмітрыевіч, мастак, 

ураджэнец Браслаўскага р-на. 
 

3 красавіка – 90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску адкрыўся 1-ы губернскі з'езд настаўнікаў і 
работнікаў народнай асветы. 
 

3 красавіка – 80 гадоў – таму (1929) прынята пастанова Віцебскага выканкама "Аб 
электрыфікацыі Віцебскага раёна ў сувязі з пускам Асінбуда". 
 



4 красавіка – 105 гадоў – таму (1904) нарадзіўся Кашыра Юрый Фадзеевіч (1904–1943), рымска-
каталіцкі святар, ураджэнец Міёрскага р-на. 
 

*12 красавіка – 105 гадоў – таму (1904) нарадзілася Лі Соф'я Дзмітрыеўна (1904–1980), мастачка, 
ураджэнка Сенненскага р-на. 
 

13 красавіка – 105 гадоў – таму (1904) нарадзіўся Модэль Міхась (1904–1980), пісьменнік, 
крытык, тэатра-знавец, ураджэнец Лепельскага р-на. 
 

14 красавіка – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Аляксееў Іван Епіфанавіч (1909–1943), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец г. Полацка. 
 

15 красавіка – 90 гадоў – таму (1919) Віцебск наведала руская актрыса М.М. Ярмолава (1853–
1928). 
 

15 красавіка – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Рамашкін Цімафей Цярэнцьевіч (1919–1945), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Гарадоцкага р-на. 
 

*17 красавіка – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Гапяёнак Мікалай Іванавіч, Герой Савецкага 
Саюза, ураджэнец Гарадоцкага р-на.  
 

17 красавіка – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Пахомаў Мікалай Ільіч (1919–1988), 
удзельнік партызанскага руху, журналіст, гісторык, ураджэнец 
Гарадоцкага р-на.  
 

20 красавіка – 110 гадоў – таму (1899) заснавана Віцебскае таварыства апекі над дзецьмі. 
 

22 красавіка – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Атрашкевіч Валерый Іосіфавіч, аўтар 
навуковых даследаванняў па гісторыі беларускай літаратуры, паэт, 
дацэнт Магілёўскага педінстытута, ураджэнец Ушацкага р-на. 
 

22 красавіка – 40 гадоў – таму (1969) ва Ушацкім раёне створаны саўгас "Касары". 
 

23 красавіка – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Шалуха Барыс Фёдаравіч, краязнавец, 
ураджэнец Аршанскага р-на. 
 

26 красавіка – 55 гадоў – таму (1954) нарадзілася Канявалава Наталля Юр'еўна, вучоны ў 
галіне біяхіміі, прарэктар ВДМУ, ураджэнка Браслаўскага р-на.  
 

28 красавіка – 75 гадоў – таму (1934) нарадзіўся Бязлюдаў Артур Іосіфавіч (1934–1996), 
дзяржаўны дзеяч Беларусі, вучоны-эканаміст, ураджэнец Аршанскага 
р-на. 

   

МАЙ 
   

110 гадоў – таму (1899) ў Віцебску прайшла першая рабочая маёўка. 
 

90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Галецкі Пётр Антонавіч (1919–1942), Герой Савецкага 
Саюза, ураджэнец Талачынскага р-на. 
 

*1 мая – 75 гадоў – таму (1934) нарадзіўся Касалапаў Якаў Ягоравіч (1934–1982), 
кампазітар, ураджэнец г. Оршы. 
 

1 мая – 70 гадоў – таму (1939) ў Віцебску адкрыты помнік А.С. Пушкіну. 
 

*4 мая – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Фрадкін Марк Рыгоравіч (1914–1990), 
кампазітар, ураджэнец г. Віцебска. 
 

6 мая – 60 гадоў – таму (1949) нарадзіўся Асінскі Ігар Мікалаевіч, журналіст, кандыдат 
гістарычных навук, ураджэнец Чашніцкага р-на. 
 

8 мая – 75 гадоў – таму (1934) нарадзіўся Ганчароў Мікалай Іванавіч (1934–1991), графік, 
мастацтвазнавец, пісьменнік, ураджэнец Віцебскага р-на. 
 



9 мая – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Груца Аляксей Пятровіч, лінгвіст, доктар навук, 
прафесар, ураджэнец Дубровенскага р-на. 
 

14 мая – 195 гадоў – таму (1814) нарадзіўся Касовіч Каятан Андрэевіч (1814–1883), 
вучоны ў галіне ўсходазнаўства, адзін з першых санскрытолагаў Расіі, 
ураджэнец г. Полацка. 
 

14 мая – 170 гадоў – таму (1839) нарадзіўся Каплінскі Васіль Тэлясфоравіч (1839 – пасля 
1883), удзельнік рэвалюцыйнага руху 1860-х гадоў, ураджэнец 
Докшыцкага р-на. 
 

14 мая – 90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску сад вакол губернатарскага дома быў 
аб'яўлены Батанічным садам. 
 

18 мая – 50 гадоў – таму (1959) ў г.п. Шуміліна адкрылася музычная школа. 
 

19 мая – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Авекаў Іван Аўдзеевіч (1919–1943), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Аршанскага р-на. 
 

22 мая – 55 гадоў – таму (1954) нарадзіўся Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч, гісторык, 
доктар гістарычных навук, прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 
 

22 мая – 50 гадоў – таму (1959) ў г.п. Лёзна адкрылася дзіцячая музычная школа. 
 

24 мая – 120 гадоў – таму (1889) нарадзіўся Кардовіч Іосіф Мітрафанавіч (1889–1967), адзін з 
арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага падполля на Магілёўшчыне, 
ураджэнец Талачынскага р-на. 
 

25 мая – 365 гадоў – таму (1644) суддзя земскі браслаўскі Севасціян Святаполк Мірскі 
заснаваў праваслаўны манастыр у Міёрах. 
 

25 мая – 115 гадоў – таму (1894) нарадзіўся Пацалуеўскі Аляксандр Пятровіч (1894–1948), 
мовазнавец, вучоны-цюрколаг, ураджэнец Віцебскай губерніі. 
 

26 мая – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Караткоў Аркадзь Цімафеевіч, архітэктар, 
ураджэнец Полацка. 
 

27 мая – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Бохан Дзмітрый Мікітавіч (1924–1944), 
удзельнік Аршанскага падполля, ураджэнец Аршанскага р-на. 
 

27 мая – 50 гадоў – таму (1959) нарадзіўся Косінец Аляксандр Мікалаевіч, доктар 
медыцынскіх навук, вучоны ў галіне хірургіі, прафесар, былы рэктар 
ВДМУ, дзяржаўны дзеяч Беларусі, ураджэнец Аршанскага р-на . 
 

28 мая – 115 гадоў – таму (1894) нарадзіўся Перхаровіч Франц Іосіфавіч (1894–1961), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Докшыцкага р-на. 
 

29 мая – 110 гадоў – таму (1899) заснавана Віцебская ільнопрадзільная фабрыка "Дзвіна", 
зараз ААТ "Віцебскія дываны". 
 

29 мая – 70 гадоў – таму (1939) нарадзілася Максімава Ларыса Паўлаўна, піяністка, 
ураджэнка г. Віцебска. 

29 мая – 70 гадоў – таму (1939) нарадзілася Пісарава Людміла Іванаўна, актрыса тэатра 
імя Я. Коласа, ураджэнка Віцебскага р-на. 
 

30 мая – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Гаранскі Георгій Кірылавіч (1909–2002), архітэктар, 
аўтар Кургана Бессмяротнасці, адзін з аўтараў помніка "Кацюша", ураджэнец 
г. Оршы. 
 

ЧЭРВЕНЬ 
   
90 гадоў – таму (1919) адбылася Першая справаздачная выстава Віцебскага мастацкага 

вучылішча. 
 

20 гадоў – таму (1989) адбыўся 1-ы конкурс "Віцебская прыгажуня", на якім перамагла Марыя 



Кежа – будучая Міс СССР-1990.  
 

2 чэрвеня – 70 гадоў – таму (1939) адкрылася карцінная галерэя Ю.М. Пэна. Дзейнічала да 
ліпеня 1941 г. 
 

5 чэрвеня – 155 гадоў – таму (1854) нарадзіўся Пэн Юдаль (Іегуда) Маісеевіч (1854–1937), 
жывапісец, педагог. З 1891 г. жыў і працаваў у Віцебску. 
 

*5 чэрвеня – 65 гадоў – таму (1944) нарадзіўся Анісенка Валерый Данілавіч, акцёр і 
рэжысёр, ураджэнец Талачына. 
 

6 чэрвеня – 110 гадоў – таму (1899) ў Оршы адкрылася бібліятэка імя А.С. Пушкіна. 
 

7 чэрвеня – 90 гадоў – таму (1919) створаны губернскі прафсаюз пажарных. 
 

7 чэрвеня – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Скарынкін Уладзімір Максімавіч, пісьменнік, 
ураджэнец г. Віцебска. 
 

8 чэрвеня – 15 гадоў – таму (1994) фабрыка мастацкіх вырабаў у Верхнядзвінску была 
ператворана ў АТ "МІЛА". 
 

11 чэрвеня – 90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску знаходзіўся з агітпоездам "Кастрычніцкая 
рэвалюцыя" старшыня УЦВК М.І. Калінін. 
 

*13 чэрвеня – 175 гадоў – таму (1834) нарадзіўся Канстанцін Вераніцын (1834–1904 (?)), 
літаратар, аўтар паэмы "Тарас на Парнасе", ураджэнец Гарадоцкага р-на. 
 

13 чэрвеня – 100 гадоў – таму (1909) створана Віцебская архіўная камісія. Ліквідавана ў 1919 г. 
 

14 чэрвеня – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Кавалёў Іван Аляксандравіч, доктар 
гістарычных навук, прафесар, ураджэнец Полацкага р-на. 
 

17 чэрвеня – 60 гадоў – таму (1949) ў г.п. Багушэўск адкрылася лясная аздараўленчая школа. 
 

19 чэрвеня – 90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску прайшоў першы на Беларусі камуністычны 
суботнік. 
 

19 чэрвеня – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Быкаў Васіль Уладзіміравіч (1924–2003), 
пісьменнік, ураджэнец Ушацкага р-на. 
 

20 чэрвеня – 110 гадоў – таму (1899) нарадзіўся Сяргейчык Цімафей Мікалаевіч (1899–1977), 
акцёр, народны артыст Беларусі. Працаваў у тэатры імя Я. Коласа з 
1926 па 1975 гг. 
 

20 чэрвеня – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Кандрацьеў Пётр Васільевіч (1909–1943), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец г. Полацка. 
 

21 чэрвеня – 145 гадоў – таму (1864) нарадзіўся Глебаў Іван Аляксандравіч (1864–[?]), 
гісторык, педагог, ураджэнец г. Віцебска. 
 

22 чэрвеня – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Полазаў Канстанцін Мікалаевіч (1914–1977), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец  г. Віцебска. 
 

23 чэрвеня – 90 гадоў – таму (1919) арганізаваны Віцебскі губернскі аддзел Усерасійскага 
прафсаюза работнікаў мастацтва. 
 

23 чэрвеня – 25 гадоў – таму (1984) адкрыўся музей працоўнай і баявой славы пасёлка 
Асінторф Дубровенскага р-на. 
 

26 чэрвеня – 65 гадоў – таму (1944) г. Віцебск вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
 

26 чэрвеня – 65 гадоў – таму (1944) Дубровеншчына вызвалена ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў. 
 



26 чэрвеня – 35 гадоў – таму (1974) ў Віцебску адкрыты помнік воінам Савецкай Арміі, 
партызанам і падпольшчыкам Беларусі. 
 

27 чэрвеня – 125 гадоў – таму (1884) нарадзілася Нікановіч-Сахарава Вольга Фёдараўна (1884–
1943), пісьменніца, ураджэнка Чашніцкага р-на. 
 

27 чэрвеня – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Знаёмы Сяргей (cапр. Клопаў Сяргей 
Дзмітрыевіч ; 1909–1937?), празаік, паэт, ураджэнец Ушацкага р-на. 
 

27 чэрвеня – 65 гадоў – таму (1944) г. Орша вызвалена ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
 

27 чэрвеня – 60 гадоў – таму (1949) нарадзіўся Хвастоў Міхаіл Міхайлавіч, былы міністр 
замежных спраў РБ, дыпламат, ураджэнец Пастаўскага р-на. 
 

28 чэрвеня – 65 гадоў – таму (1944) Лепельскі раён вызвалены ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў. 
 

29 чэрвеня – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Левін Барыс Міхайлавіч (1914–1990), 
заслужаны артыст Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 
 

29 чэрвеня – 65 гадоў – таму (1944) Ушацкі раён вызвалены ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў. 
 

   
ЛІПЕНЬ 

   

85 гадоў – таму (1924) створана Аршанскае акруговае краязнаўчае таварыства.  
  

65 гадоў – таму (1944) адкрылася Докшыцкая раённая бібліятэка. 
 

1 ліпеня – 65 гадоў – таму (1944) Бягомльскі і Докшыцкі раёны вызвалены ад намецка-
фашысцкіх захопнікаў. 
 

1 ліпеня – 65 гадоў – таму (1944) г.п. Шаркаўшчына вызвалена ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў. 
 

3 ліпеня – 65 гадоў – таму (1944) нарадзіўся Швальбо Уладзімір Ільіч, спартыўны педагог, 
ураджэнец г. Віцебска. 
 

3 ліпеня – 65 гадоў – таму (1944) Браслаўскі раён вызвалены ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў.   
 

3 ліпеня – 20 гадоў – таму (1989) адкрыты санаторый-прафілакторый "Лясное" 
(размешчаны на беразе воз. Дамашкаўскае, што знаходзіцца за 8 км. ад 
шашы Мінск – Віцебск). 
 

4 ліпеня – 65 гадоў – таму (1944) г. Міёры вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
 

4 ліпеня – 65 гадоў – таму (1944) г. Полацк вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.  
 

5 ліпеня – 65 гадоў – таму (1944) г. Паставы вызвалены ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў. 
 

*5 ліпеня – 40 гадоў – таму (1969) ў Віцебску адкрыўся абласны музей Героя Савецкага 
Саюза М.П. Шмырова.   
 

6 ліпеня – 65 гадоў – таму (1944) г.п. Друя Браслаўскага раёна вызвалены ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў. 
 

8 ліпеня – 65 гадоў – таму (1944) г. Браслаў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
 

8 ліпеня – 60 гадоў – таму (1949) ў Віцебску адкрыўся гарадскі парк культуры і 
адпачынку імя Фрунзе.  
 



13 ліпеня – 50 гадоў – таму (1959) ў Полацку заснаваны ААТ "Нафтазаводмантаж". 
 

14 ліпеня – 80 гадоў – таму (1929) нарадзіўся Апанасевіч Павел Андрэевіч, вучоны ў галіне 
фізікі, акадэмік НАН Беларусі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі, 
ураджэнец Докшыцкага р-на. 
 

15 ліпеня – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Макіёнак Іван Андрэевіч (1914–1944), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Верхнядзвінскага р-на. 
 

15 ліпеня – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Кірпічэнка Аляксандр Андрэевіч, вучоны ў 
галіне псіхіятрыі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі, ураджэнец 
Віцебскага р-на. 
 

17 ліпеня – 85 гадоў – таму (1924) створаны Бягомльскі раён у складзе Барысаўскай акругі. 
Існаваў у БССР з 1924–1960 гг. 
 

17 ліпеня – 85 гадоў – таму (1924) ўтвораны Дубровенскі р-н. 
 

17 ліпеня – 85 гадоў – таму (1924) ўтвораны Лепельскі р-н. 
 

17 ліпеня – 50 гадоў – таму (1959) нарадзілася Русілка Вольга Іванаўна, паэтэса, 
літаратура-знаўца. Працуе ў ВДУ імя П.М. Машэрава. 
 

18 ліпеня – 105 гадоў – таму (1904) нарадзілася Радзялоўская Алена Паўлаўна (1904–1971), 
актрыса, народная артыстка Беларусі. З 1926 г. працавала ў тэатры імя 
Я. Коласа. 
 

18 ліпеня – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Вішнеўскі Сяргей Антонавіч (1909–1992), 
мастак, фатограф. Працаваў настаўнікам малявання ў Докшыцкай СШ, 
арганізатар фотаатэлье. 
 

19 ліпеня – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Барсукоў Міхаіл Захаравіч, архітэктар, 
ураджэнец Полацкага р-на. 
 

19 ліпеня – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Салянікаў Анатоль Данілавіч, Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Аршанскага р-на. 
 

22 ліпеня – 75 гадоў – таму (1934) нарадзілася Салавей Ларыса Фёдараўна, 
мастацтвазнаўца, ураджэнка г. Оршы. 
 

24 ліпеня – 75 гадоў – таму (1934) нарадзіўся Гарбук Генадзь Міхайлавіч, акцёр, народны артыст 
Беларусі, ураджэнец Ушацкага р-на.  
 

29 ліпеня – 60 гадоў – таму (1949) ў Віцебску адкрыта атэлье мод. 
 

31 ліпеня – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Касцюшка Іван Іванавіч, гісторык, ураджэнец 
Талачынскага р-на. 
 

   
ЖНІВЕНЬ 

   
90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску створаны музей сучаснага мастацтва. 

 
10 гадоў – таму (1999) ў Полацку на базе дзіцячага садка № 17 створаны Цэнтр развіцця 

дзіцяці. 
 

6 жніўня – 105 гадоў – таму (1904) нарадзіўся Гарбуноў Цімафей Сазонавіч (1904–1969), 
грамадскі, партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР, гісторык, ураджэнец 
Бешанковіцкага р-на. 
 

7 жніўня – 80 гадоў – таму (1929) ў Віцебску адкрыта прафшкола кулінараў. 
 

8 жніўня – 85 гадоў – таму (1924) заснавана Віцебская акруга з цэнтрам ў Віцебску. 
 
 



9 жніўня – 135 гадоў – таму (1874) нарадзіўся Беняшэвіч Уладзімір Мікалаевіч (1874–1938), 
візанцініст, гісторык царкоўнага права, археограф, ураджэнец 
Браслаўскага р-на. 
 

9 жніўня – 50 гадоў – таму (1959) нарадзіўся Лазоўскі Дзмітрый Мікалаевіч, вучоны ў 
галіне будаўнічай механікі, рэктар Полацкага дзяржаўнага 
універсітэта, ураджэнец Міёрскага р-на. 
 

10 жніўня – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Белахвосцікаў Аляксандр Яфімавіч (1914–
1943), адзін з арганізатараў і кіраўнікоў Віцебскага падполля. 
 

10 жніўня – 80 гадоў – таму (1929) нарадзіўся Алесь Ставер (1992–1995), паэт, ураджэнец 
Докшыцкага р-на. 
 

*11 жніўня – 130 гадоў – таму (1879) нарадзіўся Даўгапольскі Цодзік Львовіч (псеўд. Гарадокер ; 
1879 –1959), пісьменнік, ураджэнец Гарадка. 
 

11 жніўня – 35 гадоў – таму (1974) ў Полацку адкрыты помнік Францыску Скарыне. 
 

12 жніўня – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Галушкін Барыс Лаўрэнцьевіч (1919–1944), адзін 
з кіраўнікоў партызанскага руху ў Віцебскай і Мінскай абласцях, Герой 
Савецкага Саюза. 
 

13 жніўня – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Захараў Іван Кузьміч (1909–1982), адзін з 
арганізатараў і кіраўнікоў партыйнага падполля і партызанскага руху ў 
Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 
 

13 жніўня – 60 гадоў – таму (1949) ў Віцебскім раёне адкрыта цэнтральная ашчадная каса. 
 

14 жніўня – 215 гадоў – таму (1794) нарадзіўся Балінскі Міхаіл Ігнатавіч (1794–1864), 
гісторык і публіцыст, ураджэнец Полацкага р-на. 
 

14 жніўня – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Хігрын Барыс Львовіч (1909–1941), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Оршы.  
 

14 жніўня – 25 гадоў – таму (1984) Віцебскі медыцынскі інстытут узнагароджаны ордэнам Дружбы 
народаў. 
 

15 жніўня – 105 гадоў – таму (1904) нарадзіўся Струеў Андрэй Сцяпанавіч (1904–1969), 
военачальнік, генерал-маёр артылерыі, ураджэнец     г. Полацка. 
 

*15 жніўня – 85 гадоў – таму (1924) ўтвораны Полацкі раён. 
 

15 жніўня – 45 гадоў – таму (1964) ў г.п. Бешанковічы адкрылася дзіцячая музычная школа. 
 

18 жніўня – 110 гадоў – таму (1899) нарадзіўся Саўчанка Емяльян Рыгоравіч (1899–1966), 
военачальнік, генерал-маёр, ураджэнец Верхнядзвінска. 
 

20 жніўня – 15 гадоў – таму (1994) ў Віцебску адбыўся першы Міжнародны пленэр 
"Малевич. УНОВИС. Современность". 
 

24 жніўня – 90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску адбыўся першы губернскі з'езд работнікаў 
мастацтва. 
 

25 жніўня – 60 гадоў – таму (1949) нарадзілася Мальчэўская Яўгенія Еўдакімаўна (1949–2008), 
паэтэса, ураджэнка Чашніцкага р-на. 
 

28 жніўня – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Мінін Аляксандр Аляксандравіч (1924–1945), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Полацкага р-на. 
 

28 жніўня – 60 гадоў – таму (1949) нарадзілася Петрык Ларыса Леанідаўна, гімнастка, алімпійская 
чэмпіёнка. З 1955 г. жыла і вучылася ў Віцебску. 
 
 



28 жніўня – 35 гадоў – таму (1974) Віцебск узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага 
Сцяга. 
 

29 жніўня – 55 гадоў – таму (1954) нарадзілася Лысенка Ірына Міхайлаўна, вучоная ў галіне 
педыятрыі, доктар медыцынскіх навук, ураджэнка г. Віцебска. 
 

30 жніўня – 65 гадоў – таму (1944) нарадзіўся Шаўра Рыгор Фёдаравіч, педагог, 
мастацтвазнавец, ураджэнец Лепельскага р-на. 
 

*30 жніўня – 55 гадоў – таму (1954) нарадзіўся Лукашэнка Аляксандр Рыгоравіч, Прэзідэнт 
Рэспублікі Беларусь, ураджэнец Аршанскага р-на. 
 

ВЕРАСЕНЬ 
   
100 гадоў – таму (1909) заснаваны Лужаснянскі сельскагаспадарчы тэхнікум (зараз 

Лужаснянскі аграрны каледж). 
 

95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Жалязняк Рыгор Самуілавіч (1914–1942), паэт, ураджэнец 
Віцебска. 
 

85 гадоў – таму (1924) ў Віцебску выдавалася газета "Зара Запада" (з 29 верасня 1929 г. – 
"Віцебскі пралетарый", з красавіка 1938 г. – "Віцебскі рабочы"). 
 

70 гадоў – таму (1939) пачала выходзіць у друк пастаўская раённая газета "Новы шлях", якая 
потым у розныя гады выходзіла пад назвамі: "За Победу", "Савецкі шлях", "Звязда", а 
з 1991 г. "Пастаўскі край". 
 

1 верасня – 75 гадоў – таму (1934) нарадзіўся Даркевіч Уладзіслаў Пятровіч, археолаг, 
гісторык культуры, ураджэнец г. Віцебска. 
 

1 верасня – 50 гадоў – таму (1959) ў Віцебску адкрылася вячэрняя музычная школа. 
 

1 верасня – 50 гадоў – таму (1959) ў Чашніках адкрылася музычная школа. 
 

4 верасня – 150 гадоў – таму (1859) нарадзіўся Эпімах-Шыпіла Браніслаў Ігнатавіч (1859–
1934), дзеяч беларускай культуры, фалькларыст, мовазнавец, 
ураджэнец Лепельскага р-на. 
 

5 верасня – 85 гадоў – таму (1924) нарадзілася Кароткая Валянціна Пракопаўна, Герой 
Сацыялістычнай Працы, былая звеннявая калгаса "XVII партз'езд" 
Талачынскага р-на. 
 

7 верасня – 245 гадоў – таму (1764) нарадзіўся Шантыр Станіслаў(1764 – пасля 1864), 
мемуарыст, гісторык рэлігіі, ураджэнец Расонскага р-на. 
 

7 верасня – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Асіпенка Алесь (Аляксандр Харытонавіч ; 1919–
1994), пісьменнік, ураджэнец Віцебскага р-на. 
 

10 верасня – 115 гадоў – таму (1894) нарадзіўся Варэйкіс Іосіф Міхайлавіч (1894–1939), 
партыйны і дзяржаўны дзеяч, старшыня Віцебскага губвыканкама ў 
1920–1921 гг. 
 

12 верасня – 80 гадоў – таму (1929) нарадзіўся Матукоўскі Мікалай Ягоравіч (1929–2001), 
драматург, ураджэнец Расонскага р-на. 
 

13 верасня – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Ляўданскі Эдуард Ігнатавіч, вучоны ў галіне 
хімічнай тэхналогіі і тэхнікі, ураджэнец Докшыцкага р-на. 
 

13 верасня – 65 гадоў – таму (1944) нарадзіўся Лабанок Алесь Іванавіч (1944–2005), акцёр. З 
1969 г. працаваў у тэатры імя Я. Коласа. 
 

17 верасня – 85 гадоў – таму (1924) нарадзілася Клачкова Валянціна Аляксееўна, удзельніца 
партызанскага руху на Ушаччыне, партыйны і дзяржаўны дзеяч Беларусі, 



ураджэнка Ушацкага р-на. 
 

18 верасня – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Матыль Іван Аляксандравіч (1914–1961), 
журналіст, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў падполля і партызанскага 
руху, ураджэнец Талачынскага р-на. 
 

20 верасня – 65 гадоў – таму (1944) ўтворана Полацкая вобласць. Існавала да 1954 г. 
 

21 верасня – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Раманоўскі Пётр Міхайлавіч (1919–1977), 
мастак, ураджэнец г. Оршы. 
 

24 верасня – 105 гадоў – таму (1904) нарадзіўся Пецюкевіч Мар'ян Язэпавіч (1904–1983), 
этнограф, актыўны дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху перыяду Заходняй 
Беларусі, ураджэнец Браслаўскага р-на. 
 

25 верасня – 50 гадоў – таму (1959) пачалося будаўніцтва Полацкай ЦЭЦ для 
нафтаперапрацоўчага завода. Зараз Наваполацкая цеплаэлектра-цэнтраль. 
 

27 верасня – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Савіцкі Валянцін Мікалаевіч, жывапісец, 
ураджэнец Талачынскага р-на. 
 

*27 верасня – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Сіпараў Іосіф Мікітавіч (1924–1994), анколаг, 
доктар медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец Сенненскага р-на. 
 

28 верасня – 180 гадоў – таму (1829) нарадзіўся Кусцінскі Міхаіл Францавіч (1829–1905), 
археолаг, калекцыянер, краязнавец, ураджэнец Лепельскага р-на. 
 

28 верасня – 50 гадоў – таму (1959) нарадзілася Анішчык (Гутар) Ганна Анфімаўна, 
мастачка, ураджэнка Пастаўскага раёна . 
 

   
КАСТРЫЧНІК 

   
80 гадоў – таму (1929) адкрыты Аршанскі тэхнікум чыгуначнага транспарту. 

 
40 гадоў – таму (1969) ў Верхнядзвінску адкрылася дзіцячая музычная школа. 

 
1 кастрычніка – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Абазоўскі Канстанцін Антонавіч (1919–1944), 

Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Бешанковіцкага р-на. 
 

6 кастрычніка – 90 гадоў – таму (1919) арганізаваны Віцебскі губернскі ваенна-рэвалюцыйны 
камітэт (ВРК). 
 

7 кастрычніка – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Халіп Уладзімір Трафімавіч, драматург, 
мастацтвазнавец, празаік, публіцыст, ураджэнец Ушацкага р-на. 
 

7 кастрычніка – 45 гадоў – таму (1964) СШ № 43 г. Віцебска прысвоена імя Героя Савецкага 
Саюза М.П. Шмырова. 
 

*8 кастрычніка – 150 гадоў – таму (1859) нарадзіўся Брадоўскі Антон Рафаілавіч (1859–1928), 
стваральнік і першы дырэктар Віцебскага гістарычнага музея. 
 

10 кастрычніка – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Альхоўскі Мікалай Іванавіч (1909–1978), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Аршанскага р-на. 
 

10 кастрычніка – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Строчка Іван Іванавіч, Герой Савецкага 
Саюза, ураджэнец Бешанковіцкага р-на. 
 

14 кастрычніка – 45 гадоў – таму (1964) нарадзіўся Жук Ігар Леанідавіч, мастак, ураджэнец г. 
Оршы. 
 

15 кастрычніка – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Ракіта Сяргей (сапр. Законнікаў Сяргей 
Васільевіч ; 1909–1942), паэт, журналіст, ураджэнец Дубровенскага р-на. 
 



16 кастрычніка – 105 гадоў – таму (1904) нарадзіўся Карашкевіч Дмітрый Андрэевіч (1904–1943), 
адзін з кіраўнікоў Мінскага падполля ў Вялікую Айчынную вайну, 
ураджэнец Талачынскага р-на. 
 

20 кастрычніка – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Мельнічэнка Эдуард Міхайлавіч (1939–2001), 
вучоны-стаматолаг, заслужаны дзеяч навукі Беларусі, ураджэнец г. 
Віцебска.  
 

21 кастрычніка – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Навіцкі Уладзімір Іосіфавіч, доктар гістарычных 
навук, ураджэнец Верхнядзвінскага р-на. 
 

23 кастрычніка – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Лепешаў Іван Якаўлевіч, мовазнавец, 
ураджэнец Дубровенскага р-на. 
 

24 кастрычніка – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Цябут Дзмітрый Васільевіч (1914–1987), 
партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 
падполля і партызанскага руху ў Віцебскай вобласці, ураджэнец 
Полацкага р-на. 
 

27 кастрычніка – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Лаўрыновіч Эдуад Віктаравіч (1909–1982), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Верхнядзвінскага р-на.  
 

28 кастрычніка – 85 гадоў – таму (1924) адкрыўся 1-ы Віцебскі акруговы з'езд камсамола. 
 

*31 кастрычніка – 75 гадоў – таму (1934) нарадзіўся Кокштыс Тадэвуш Антонавіч, акцёр. З 1958 
года працуе ў тэатры імя Я. Коласа. 
 

ЛІСТАПАД 
   
140 гадоў – таму (1869) ў Віцебску гастраляваў славуты піяніст і кампазітар А.Р. Рубінштэйн 

(1829–1894). 
 

90 гадоў – таму (1919) ў Віцебск прыехаў мастак Казімір Малевіч (1878–1935). 
 

10 гадоў – таму (1999) ў Віцебску пабудаваны лёдавы Палац спорту. 
 

*1 лістапада – 75 гадоў – таму (1934) заснаваны Віцебскі медыцынскі інстытут. З 1999 года 
медыцынскі універсітэт.  
 

2 лістапада – 135 гадоў – таму (1874) нарадзіўся Вышалескі Сяргей Мікалаевіч (1874–1958), 
доктар ветэрынарных навук, прафесар, акадэмік АН Беларусі, ураджэнец 
Шумілінскага р-на. 
 

3 лістапада – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Кірпічоў Іларыён Паўлавіч, Герой Савецкага 
Саюза, ураджэнец Аршанскага р-на.  
 

*4 лістапада – 85 гадоў – таму (1924) заснаваны Віцебскі ветэрынарны інстытут імя 
Кастрычніцкай рэвалюцыі. Зараз Віцебская дзяржаўная акадэмія 
ветэрынарнай медыцыны. 
 

4 лістапада – 80 гадоў – таму (1929) нарадзіўся Карніловіч Сяргей (1929–1993), грамадскі 
дзеяч у эміграцыі, ураджэнец Докшыцкага р-на. 
 

5 лістапада – 145 гадоў – таму (1864) нарадзіўся Бялыніцкі-Біруля Аляксей Андрэевіч (1864–
1937), вучоны-натураліст, падарожнік, ураджэнец Аршанскага р-на.  
 

5 лістапада – 105 гадоў – таму (1904) нарадзілася Хадасевіч-Лежэ Надзея Пятроўна (1904–
1983), мастачка, грамадскі дзеяч, ураджэнка Докшыцкага р-на. 
 

6 лістапада – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Гарулёў Мікола (1919–1980), пісьменнік, 
ураджэнец Дубровенскага р-на.  
 

7 лістапада – 75 гадоў – таму (1934) ў Віцебску адкрыты аэрапорт. 



7 лістапада – 75 гадоў – таму (1934) ў Віцебску адкрыты новы мост цераз р. Заходняя Дзвіна 
(з 1974 г. – мост імя Ф.Ц. Блахіна). 
 

8 лістапада – 105 гадоў – таму (1904) нарадзіўся Жыткевіч Зміцер Максімавіч (1904–1955), 
паэт, празаік, ураджэнец Гарадоцкага р-на. 
 

8 лістапада – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Камінскі Іван Іларыёнавіч (1919–1974), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Сенненскага р-на. 
 

9 лістапада – 85 гадоў – таму (1924) адкрыты санаторый "Сасноўка" (Віцебскі р-н). 
 

12 лістапада – 90 гадоў – таму (1919) ў Віцебску створаны гарадскі народны хор пад 
кіраўніцтвам М.В. Анцава (1865–1945). 
 

*16 лістапада – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Канапелька Анатоль Мікалаевіч (1939–2002), 
паэт, перакладчык, літаратуразнавец, ураджэнец г.п. Расоны. 
 

18 лістапада – 75 гадоў – таму (1934) прайшла 1-я канферэнцыя жанчын-калгасніц 
Сенненскага раёна. 
 

19 лістапада – 60 гадоў – таму (1949) нарадзіўся Канцавы Міхаіл Пятровіч, мастак, ураджэнец 
Аршанскага р-на. 
 

20 лістапада – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Сушко Павел Міхайлавіч (1909–1974), паэт, 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец Міёрскага р-на. 
 

21 лістапада – 190 гадоў – таму (1819) нарадзіўся Паплонскі Ян (1819–1885), вядомы педагог і 
навуковец, таленавіты арганізатар, ураджэнец Браслаўскага р-на. 
 

21 лістапада – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Зімянін Міхаіл Васільевіч (1914–1995), 
сакратар ЦК КПСС, грамадскі і партыйны дзеяч, ураджэнец г. 
Віцебска. 
 

26 лістапада – 90 гадоў – таму (1919) дзейнічала Заходне-дзвінская ваенная флатылія з 
галоўнай базай у Віцебску (да лістапада 1920 г.). 
 

27 лістапада – 105 гадоў – таму (1904) нарадзіўся Звездачотаў Мікалай Пятровіч (1904–1985), 
акцёр тэатра імя Я. Коласа (1929–1977). 
 

29 лістапада – 145 гадоў – таму (1864) нарадзіўся Багдановіч Карл (1864–1947), падарожнік, геолаг, 
географ, ураджэнец Віцебскай губерніі. Даследаваў Закаспійскі край, хрыбет 
Капетдаг, Персію (1886–1887), узначальваў экспедыцыю па ўзбярэжжы 
Ахоцкага мора і Камчаткі. 
 

*30 лістапада – 110 гадоў – таму (1899) нарадзіўся Лынькоў Міхась (Міхаіл Ціханавіч ; 1899–
1975), пісьменнік, ураджэнец Віцебскага р-на. 
 

30 лістапада – 90 гадоў – таму (1919) выдадзены каталог Першай дзяржаўнай выставы віцебскіх 
мастакоў. 
 

   

СНЕЖАНЬ 
   
95 гадоў – таму (1914) ў Віцебску створаны артылерыйскія майстэрні. Зараз станкабудаўнічы завод 

"Вістан". 
 

65 гадоў – таму (1944) ў Віцебску пачала работу адноўленая фабрыка "Сцяг індустрыялізацыі".  
 

55 гадоў – таму (1954) адкрыты Лепельскі краязнаўчы музей. 
 

20 гадоў – таму (1989) выйшаў першы нумар гарадской газеты "Витебский курьер". 
 

1 снежня – 70 гадоў – таму (1939) нарадзіўся Платонаў Уладзімір Пятровіч, матэматык, 
прафесар, акадэмік АН Беларусі, ураджэнец Аршанскага р-на.  



2 снежня – 125 гадоў – таму (1884) нарадзіўся Пустынін Міхаіл Якаўлевіч (cапр. Разенблат ; 
1884–1966), літаратар, журналіст. У Віцебску жыў і працаваў у 1918–
1922 гг. 
 

2 снежня – 55 гадоў – таму (1954) нарадзіўся Васільеў Васіль Вячаслававіч, мастак, 
педагог, ураджэнец Оршы. 
 

3 снежня – 150 гадоў – таму (1859) ў Віцебску пачаў працаваць тэлеграф. 
 

7 снежня – 80 гадоў – таму (1929) адбылася 1-я канферэнцыя жанчын-калгасніц Віцебскай 
акругі.  
 

12 снежня – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Пашкевіч Нічыпар Еўдакімавіч, крытык і 
літаратуразнавец, ураджэнец Талачынскага р-на. 
 

14 снежня – 80 гадоў – таму (1929) нарадзіўся Макаранка Уладзімір Сцяпанавіч, доктар 
медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 
 

*17 снежня – 120 гадоў – таму (1889) нарадзіўся Васілеўскі Даніла Мінавіч (1889–1963), 
краязнавец, гісторык, літаратуразнавец, ураджэнец Шумілінскага р-на. 
 

20 снежня – 90 гадоў – таму (1919) нарадзіўся Пузікаў Пётр Дзмітрыевіч, філосаф, 
ураджэнец Полацкага р-на . 
 

21 снежня – 115 гадоў – таму (1894) нарадзіўся Бердыган Казімір Іосіфавіч (1894–1972), 
вучоны, доктар медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец Глыбоцкага 
р-на. 
 

21 снежня – 85 гадоў – таму (1924) пачала працаваць Гарадоцкая гідраэлектрастанцыя. 
 

21 снежня – 60 гадоў – таму (1949) нарадзіўся Ступеня Аляксандр Пятровіч, мастак, 
ураджэнец г. Полацка. 
 

22 снежня – 25 гадоў – таму (1984) Орша ўзнагароджана ордэнам Айчыннай вайны I 
ступені. 
 

23 снежня – 40 гадоў – таму (1969) ўзведзены ў строй 1-ы энергаблок Лукомльскай ДРЭС. 
 

24 снежня – 55 гадоў – таму (1954) нарадзіўся Рублеўскі Сяргей Васільевіч, празаік і паэт, 
ураджэнец Лепельскага р-на. 
 

*25 снежня – 100 гадоў – таму (1909) нарадзіўся Шэлег Анатоль Рыгоравіч (1909–1988), 
народны артыст Беларусі, акцёр тэатра імя Я. Коласа з 1931 года. 
 

25 снежня – 95 гадоў – таму (1914) нарадзіўся Пятаковіч Аляксандр Францавіч (1914–1988), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец г. Сянно. 
 

25 снежня – 85 гадоў – таму (1924) нарадзіўся Курыленка Уладзімір Цімафеевіч (1924–
1942), Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Віцебскага р-на. 
 

28 снежня – 50 гадоў – таму (1959) нарадзілася Васільева Галіна Сцяпанаўна, мастак-
жывапісец, ураджэнка г. Полацка. 
 

29 снежня – 80 гадоў – таму (1929) прайшоў 1-ы з'езд калгаснікаў Гарадоцкага р-на. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ОСІПАВА МАРЫЯ БАРЫСАЎНА 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1909) 

 

  

 

Марыя Барысаўна Осіпава нарадзілася 9 студзеня 1909 года ў в. Серкавіцы Талачынскага раёна. 3 

рабочых. Член КПСС з 1928 г. Скончыла Вышэйшую камуністычную сельскагаспадарчую школу Беларусі 

(1935), Мінскі юрыдычны інстытут (1940). 3 1926 г. знаходзілася на савецкай і партыйнай рабоце.  

У Вялікую Айчынную вайну ў ліпені 1941 г. арганізавала падпольную групу ў Мінску. Была 

сувязной партызанскіх атрадаў М. Нікіціна, "Дзіма", "Мясцовыя" і партызанскай брыгады "Дзядзькі Колі". 

Удзельніца Мінскага камуністычнага падполля і партызанскага руху ў Мінскай вобласці. Арганізоўвала 

ратаванне, забеспячэнне дакументамі і адпраўку ў партызанскія атрады савецкіх ваеннапалонных, вязняў 

гета, дастаўку партызанам зброі і боепрыпасаў. Адна з арганізатараў падрыхтоўкі генеральнага камісара Беларусі В. 

Кубэ. Герой Савецкага Саюза (29.10.1943). 

У 1945 – 1959 гг. на савецкай рабоце. Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР у 1947 – 1963 гг. Заслужаны 

работнік культуры (1980). Ганаровая грамадзянка Мінска, г. Нурэк Таджыкскай ССР. Памерла 5 лютага 

1999 года. 

 

Из воспомнианий М.Б. Осиповой: 

Хочется рассказать, как был приведен в исполнение народный приговор над злейшим врагом 

трудящихся Белоруссии Вильгельмом фон Кубе. Это был тиран, изверг, убийца. По его указке в Минске 

были уничтожены десятки тысяч невинных людей. Могилы их сейчас находятся в Масюковщине, Малом 

Тростенце, на улице Толбухина. В братской могиле возле Малого Тростенца покоятся больше двухсот тысяч 

человек. И в их гибели также виноват Кубе. 

Уничтожить жестокого палача требовала сама обстановка. 

На эту операцию было брошено много боевых групп. 

Разведчики из спецотряда Градова, которые были связаными со мной (братья Володя и Костя 

Сенько, Миша Иванов), получили от меня номер машины, на которой ездил Кубе. Они вышли на окраину 

города и несколько дней просидели в засаде на шоссе Минск – Лошица, которое вело в загородную 

резиденцию палача. План их был напасть на машину гауляйтера и уничтожить его днем. На глазах у всех. Дежурили 

они и по другим улицам города, надеясь раздавить его машиной. Но из этого ничего не получилось. 

Значит, самый верный и надежный план – это найти человека, который имел бы доступ в его дом. У 

Кубе работала горничной бывшая официантка столовой ЦК КП(б)Б Елена Мазаник. С ее помощью палача 

можно было уничтожить в его же логове. Для этого нужна только мина с часовым механизмом. Я стала 

искать связи с Мазаник. 

Когда встретились с ней, я почувствовала – Мазаник не верит мне, и поэтому прямо спросила, что 

надо сделать, чтобы она поверила. 



– Хочу встретиться с кем-нибудь из командования, – сказала Мазаник... 

При новой встрече с Еленой я объяснила ей, что есть небольшие магнитные мины замедленного 

действия, и такую мину она сможет пронести в маленькой дамской сумочке. Когда она согласилась, я 

посоветовала ей уже теперь притвориться, что у нее болят зубы. Это для того, чтобы в нужный момент легче 

было получить разрешение хозяйки уйти из дому. 

В деревне Янушковичи, где мы должны были переночевать, я встретила Яню Дрозд. В тот день она 

насобирала целую корзину брусники. Мины уложила на дно корзины, сверху насыпала багряную бруснику. 

Дороги вокруг столицы тщательно охранялись эсэсовцами и полицаями. 

До Минска оставалось километров двадцать. Но каких километров! Впереди два гарнизона. 

Бесконечные засады, обыски и проверки документов.  

Стали подходить к дороге. Вдруг из-за кустов появились четыре полицая. Мария Григорьевна подошла к 

ним первая и, низко кланяясь, поздоровалась: "День добрый, паночки". Ее тщательно обыскали, проверили 

документы. 

– Можешь идти, – бросил ей полицай-верзила, который обыскивал ее, и повернулся ко мне. 

– Теперь ты показывай, что несешь, да побыстрее. Чего остановилась? 

Полицейский закурил, потом о чем-то переговорил со стоявшими рядом постовыми и резко 

повторил: 

– Показывай, что в корзине? 

У меня похолодели ноги. Чувствую, сердце бьется с перебоями, но делать нечего. Присела над 

корзиной, а сама решаю, что предпринять, чтобы не смотрели корзину. Моя медлительность вывела из 

терпения полицая. 

–  Слышишь, быстрее!– крикнул он. – Не то как дам по корзине, все побью и подавлю. 

–  Зачем это делать,  – как можно спокойнее сказала я. – Вы мне только убыток нанесете, а для себя 

никакой выгоды не получите. 

Он сразу понял, к чему я клоню. И я с ним сторговалась: 25 марок и полдесятка яиц. 

Перед Минском, около небольшого деревянного домика, снова проверка. Пришлось соврать, что мы 

с Марией ходили покупать лошадь в деревню Паперню, но не сошлись ценой и возвращаемся домой, где нас 

ждут дети. 

Теперь оставалось встретиться с Еленой и вывести из Масюковщины родных Валентины, сестры 

Мазаник. Это была довольно опасная операция: в Масюковщине находился лагерь военнопленных и стоял 

гарнизон. Когда две партизанские подводы, нагруженные вещами, отъехали от деревни несколько 

километров, от воза оторвалась корова и побежала обратно в Масюковщину. Это могло навести немецкую 

агентуру на подозрение. Необходимо было действовать немедленно... 

Днем встретилась с Николаем Фурцем – шофером, тоже когда-то освобожденным подпольщиком из 

лагеря, договорилась, что он оформит документы на право выезда за город за гравием и будет завтра с 

машиной в девять утра у драматического театра. Потом встретилась с Валентиной, которая повела меня к 

себе на квартиру как спекулянтку, продающую туфли. Елене передала одну мину, а другую оставила в 

резерве, на случай, если по каким-либо причинам ей не удастся подложить в кровать Кубе заряженную 

мину, и она ее выбросит в реку. Договорились и обо всем последующем. 

К назначенному времени я пришла в Центральный сквер. Приехал на грузовике и Фурц. Поднял 

капот и начал копаться в моторе. 



Чтобы не привлекать к себе внимания, я остановилась возле дерева и начала медленно снимать 

туфлю, посматривать по сторонам. Вижу, наконец, Елена. Перебежала дорогу, зашла в скверик, 

приблизилась к условленной скамейке и что-то стала искать. Я немедленно надела туфлю на ногу, вышла 

из-за дерева. Елена заметила и, взволнованная, подошла ко мне. 

– Подложила? – спросила я. Елена кивнула головой. 

В это время появилась и Валентина. Я направила их к оперному театру, а сама подошла к Николаю 

Фурцу и села в кабину грузовика. Вскоре мы нагнали Елену и Валентину, и Фурц нажал на акселератор. За 

Паперней дальше мы пошли пешком. В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года палач белорусского народа 

взлетел на воздух. 
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Центр современного искусства 

ВИТЕБСКОЕ НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ 

К 90-летию создания (1919) 

 

 

Начало создания  Витебского художественного училища было положено 12 сентября 1918 года, 

когда Коллегия по делам искусств и художественной промышленности НКП РСФСР приняла постановление 

о назначении Марка Захаровича Шагала на должность уполномоченного по делам искусств Витебской 

губернии. На страницах петроградской газеты «Искусство Коммуны» появилось его обращение к 

художникам с приглашением приехать в г. Витебск для преподавания. Первыми откликнулись И. Пуни, К. 

Богуславская, Н. Любавина, И. Тильберг, М. Добужинский. 

Приём в Витебское художественное училище (в документах оно значится также как Витебская 

народная художественная школа, Витебское народное художественное училище) начался с 11 ноября 1918 



года. Запись в учебное заведение была свободной. Вначале ограничений по возрасту не было. Но затем 

стали принимать подростков не моложе пятнадцати лет. В основном контингент учеников составили дети 

витеблян в возрасте от 16 до 20 лет. 28 января 1919 года произошло официальное открытие училища в 

помещении дома бывшего банкира Вишняка по улице Бухаринской, 10 (ныне – улица Газеты «Правда»). 

Первым директором его стал М.В. Добужинский, проработавший здесь с декабря 1918 г. по февраль 1919 г. 

Училище состояло из педагогической (учебной) и административной частей. Педагогическая часть 

представляла собой систему художественных мастерских, а административная осуществляла управление 

учебным процессом и контролировала финансово-хозяйственную деятельность учреждения. 

Обучение в Витебском художественном училище с первых дней его существования проводилось 

художниками различных направлений. Использование известными педагогами в преподавании различных 

стилей и методов стало основой для создания индивидуальных мастерских, что открывало ученикам 

возможность осуществления выбора как преподавателя, так и соответствующей мастерской. Например, 

Мстислав Валерианович Добужинский обучал композиции, рисованию с натуры, написанию портретов и 

натюрмортов; Иван Альбертович Пуни открыл в школе мастерскую плаката; Ксения Леонидовна 

Богуславская организовала мастерскую современного прикладного искусства; Иван Христофорович 

Тильберг – скульптурную мастерскую; Надежда Ивановна Любавина – подготовительную, Александр 

Георгиевич Ромм – мастерскую рисунка. Особое место в работе школы занимала «Свободная мастерская» 

М.3. Шагала, организованная на манер парижских академий. Основной упор в ней делался на 

самостоятельную работу учащихся. Наиболее частыми темами для упражнений здесь были натюрморты и 

рисунки с натуры. 

В 1919 г. училище получило новое название: штампы и печати на архивных документах 

свидетельствуют о том, что оно стало именоваться как «1-е Витебское высшее народное художественное 

училище Свободные государственные художественные мастерские». 

В феврале 1919 г. произошли изменения в руководстве: после отъезда М.В. Добужинского в г. 

Петроград Витебское художественное училище возглавил, по всей видимости, Тильберг И.X., а затем в мае 

1919 г. – М.3. Шагал. В марте этого же года приехала в г. Витебск и приступила к работе в училище В.М. 

Ермолаева. Кроме преподавания в мастерской живописи, Вера Михайловна исполняла обязанности 

директора во время отъезда М. Шагала в гг. Петроград и Москву. 

Учебный год в школе закончился в июне 1919 года. Была организована Первая отчетная выставка 

подмастерьев. Летом 1919 года г. Витебск покинули К.Л. Богуславская, И.А. Пуни, Н.И. Любавина. 

Полностью переключился на работу в Латышском клубе и на преподавание изобразительного искусства в 8-

й латышской школе 2-й ступени И.X. Тильберг. 

В июле 1919 г. было организовано Витебское отделение РОСТА. Графические работы для него 

выполнялись, в основном, в Государственной художественно-декоративной мастерской (ГХДМ), где 

работали руководители мастерских и подмастерья Витебского художественного училища. 

С сентября 1919 г. в Витебском художественном училище приступили к работе новые мастерские, в 

прежних классах поменялись преподаватели: скульптурное отделение возглавил уроженец г. Витебска 

Давид Аронович Якерсон; Нина Осиповна Коган продолжила занятия в подготовительном классе вместо 

уехавшей Надежды Ивановны Любавиной. Еще в июне 1919 г. Марк Шагал пригласил своего первого 

учителя Юделя Моисеевича Пэна в качестве руководителя живописно-рисовальной мастерской. С мая 1919 

г. до конца 1920 г. жил и работал в г. Витебске график Лазарь Маркович Лисицкий, который с осени 1919 г. 

стал руководителем мастерской архитектуры и графики. 



Приезд в г. Витебск в ноябре 1919 г. Казимира Севериновича Малевича, известного русского 

авангардиста и создателя супрематизма, ознаменовал новый этап в жизни училища. Главным способом 

общения наставника с учениками стали лекции, доклады и собеседования. 

Мастерская Малевича приобрела популярность среди учащихся, которые стали переходить к Ка-

зимиру Севериновичу из других классов. Особой популярностью пользовалось объединение «Утвердителей 

нового искусства» (Уновис), окончательно сформировавшееся в феврале 1920 года. Наиболее  активными  

членами  Уновиса  были:  К.С. Малевич,   В.М. Ермолаева, Н.О. Коган, Л.М. Лисицкий – среди  

преподавателей; И.Г. Чашник, И.И. Червинка, Г.И. Носков, Л.А. Юдин, И.Т. Гаврис, Л.М. Хидекель – среди 

подмастерьев. Занимая официальную должность руководителя мастерской, К.С. Малевич создал абсолютно 

новую систему преподавания – Единую аудиторию живописи Уновиса, в которую объединились все 

мастерские за исключением академической и скульптурной. Новаторские методы образования в Уновисе 

позволяли ученикам совершенствовать идеи своих педагогов и проявлять самостоятельность в способах 

реализации идей супрематизма. Поэтому не случайно, что уже в 1920 г.   Состоялась  «Первая выставка 

Уновиса»  в    г. Москве, а в июне этого же года члены объединения участвовали в Первой Всероссийской 

конференции учащих и учащихся государственных свободных художественных мастерских, а также стали 

одними из первых среди новых художественных школ страны. 

28 января 1920 года Витебское художественное училище праздновало свою первую годовщину. В 

честь юбилея в учебном заведении была организована «Вторая отчетная выставка учеников». 

5 июня 1920 года М.3. Шагал покинул г. Витебск. Согласно приказу Отдела ИЗО НКП РСФСР от 19 

июня 1920 года мастерские возглавила В.М. Ермолаева. 

В 1921 году, по всей видимости, в апреле месяце, училище было переименовано в Витебские 

высшие государственные художественные технические мастерские (в документах упоминаются также как 

Витебские государственные художественные мастерские или просто – Витебские художественные 

мастерские) Главного управления профессионально-технических школ и высших учебных заведений 

(Главпрофобра) Наркомпроса РСФСР, хотя в документах их нередко продолжают называть как Витебские 

свободные государственные мастерские, но в штампах и печатях это название уже отсутствует. Этот факт 

искусствоведы связывают, прежде всего, с изменениями, которые происходили в работе училища: 

постепенный отказ от задач широкого просветительства, распространения художественного образования и 

переход к углубленному изучению профессионального мастерства. 

В конце июля 1921 года мастерские в соответствии с реформой НКП РСФСР должны были быть 

переданы исключительно в ведение подотдела художественного образования (подохобра) управления 

профессионального образования отдела народного образования исполнительного комитета Витебского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Витебского губпрофобра). Однако 

на архивных документах за 1921–1923 гг. имеются печати и штампы, где можно увидеть, что учебное 

заведение подведомственно Главпрофобру НКП РСФСР. Документы свидетельствуют о том, что в своей 

деятельности мастерские, а в последствии Художественно-практический институт, отчитывались также и 

перед губпрофобром. 

В конце ноября 1921 года в связи с изменением государственной политики в области 

финансирования учреждений художественного образования Витебские высшие государственные 

художественные технические мастерские были сняты местными органами власти с госснабжения. 

Учреждение оказалось в весьма бедственном положении: для оплаты отопления и освещения мастерских 



продавалась часть инвентаря. Кредиты, получаемые из центра, полностью уходили на выплату заработной 

платы и на хозяйственные нужды. 

В начале 1922 года Витебские высшие государственные художественные технические мастерские 

были реорганизованы в Витебский художественно-практический институт (в документах он упоминается 

также как Витебский художественный институт, или Художественный практический институт) 

Главпрофобра НКП РСФСР. В это время в институте работали следующие мастерские: живописная, 

скульптурная, графическая и деревообрабатывающая со специальной художественно-токарной мастерской. 

Предполагалось открыть также педагогическую. Ректором института была назначена В. Ермолаева, 

педагогический совет института возглавил Ю. Пэн. В институте обучение велось в двух направлениях: с 

одной стороны, на основании реалистического метода преподавания Ю. Пэна; с другой – на основе реализации 

идей супрематизма в классах К. Малевича, Н. Коган, В. Ермолаевой. Продолжались поиски новых форм, 

игнорировались традиции, ученики участвовали в эксперименте. Вместе с учителями они не столько 

рисовали с натуры, как предусматривала академическая школа, сколько размещали на бумаге треугольники, 

многоугольники, прямоугольники разных цветов и размеров, создавая изображения разных предметов и 

сооружений.  

В конце мая 1922 года из г. Витебска уехал К.С. Малевич, затем – Н.О. Коган, а 15 августа 1922 года 

В.М. Ермолаева передала дела И.Т. Гаврису, который стал исполняющим обязанности ректора Витебского 

художественно практического института. В этом же году свою педагогическую деятельность в институте 

начали А. Бразер, С. Юдовин. 

1922/23 уч. год стал последним в деятельности института. К осени в его штате осталось пять 

преподавателей: И. Гаврис, Ю. Пэн, С. Юдовин, А. Бразер и Е. Минин. Иван Трофимович с коллегами 

прилагал все усилия, чтобы организовать учебный процесс, обеспечить его материальную базу, но решить 

эту задачу тогда не удалось. Молодой руководитель не стал авторитетной фигурой в глазах местных 

властей, не было у него поддержки, как когда-то у М. Шагала и у В. Ермолаевой, и из столицы. 

В январе 1923 г. прекратили свою деятельность Уновис, малярная, скульптурная мастерские института, был 

свернут Музей современного искусства. 

В марте 1923 г. Витебский губпрофобр предложил Художественно-практическому институту 

переехать в новое здание, а помещение по ул. Бухаринской, 10 передать Витебскому музыкальному 

техникуму, которому ранее был предоставлен 1-й этаж здания. Институт отказался выполнить данное 

требование, настаивая, в свою очередь, на переселении техникума. 

В июле 1923 года в связи с повсеместной реорганизацией практических институтов в техникумы 

было принято решение о создании Витебского художественного техникума, который открыл свои двери 1 

сентября 1923 года.  

С 1924 года, после присоединения Витебской губернии к Белорусской Советской Социалистической 

Республике (БССР), Витебский художественный техникум был переименован в Белорусский 

государственный художественный техникум и стал подчиняться Главному управлению профессионального 

образования Народного Комиссариата Просвещения БССР. 

5 сентября 1923 года на должность директора техникума был назначен скульптор Михаил 

Аркадьевич Керзин, до этого возглавлявший Художественный техникум в г. Велиже. 

Витебский художественный техникум, в сентябре 1923 года переехавший уже в здание бывшей 

синагоги, вскоре переселился в другое здание на пересечении ул. Биржевой и Володарского (ныне ул. 



Маяковского и Суворова), более подходящее для организации учебного процесса, и располагался в нем до 

начала Великой Отечественной войны. 

Когда в 1926 году произошёл первый выпуск Белорусского государственного художественного 

техникума, в составе которого было пять живописцев и два скульптора, мало кто предполагал, что с этого 

времени учебное заведение превратится в кузницу художественных кадров Белоруссии.  

Ученики и преподаватели техникума участвовали в ряде выставок в гг. Москве, Ленинграде, 

Минске. Например, экспонировались работы на 1-й Всебелорусской художественной выставке, на которой 

был особый раздел «Произведения учеников Витебского художественного техникума». Педагоги и ученики 

участвовали также в создании проекта Государственного Герба БССР (был утвержден проект Герба БССР, 

разработанный учителем техникума В. Волковым), в оформлении г. Витебска к праздникам, в работе 

Витебского краеведческого товарищества, в составлении экспозиции музея при техникуме. Наиболее 

способные выпускники техникума направлялись для углубления профессиональных знаний в высшие 

художественные учебные заведения страны, а с 1933 г. – в Всероссийскую Академию Художеств в г. 

Ленинграде. Среди выпускников учебного заведения были народный художник СССР 3. Азгур; народные 

художники БССР А. Бембель, А. Глебов, Е. Зайцев,  Е. Николаев, С. Селиханов, В. Цвирко; заслуженные 

деятели искусств БССР А. Гугель, К. Космачев, Р. Кудревич, Н. Воронов, П. Масленников и другие. 

В 1939 г. Белорусский государственный художественный техникум был реорганизован в Витебское 

художественное училище НКП БССР. Срок обучения в училище увеличился до пяти лет; действовало 

художественно-педагогическое отделение со специализациями: живопись, скульптура и графика, а также 

художественно-графическое и клубно-оформительское. 

Деятельность Витебского художественного училища в июне 1941 г. была приостановлена в связи с 

оккупацией г. Витебска немецко-фашистскими захватчиками. 

Информации о том, что после Великой Отечественной войны работа училища была возобновлена, в 

документах Госархива Витебской области не обнаружено. В «Сведениях о средних специальных учебных 

заведениях области по состоянию на 1 апреля 1946 г.», которые хранятся в фонде Витебского обкома КПБ, 

значится Художественный техникум, организованный в 1923 г. Но в графе «Количество учащихся на 1946 

г.» стоит прочерк. 

История Витебского художественного училища – это не просто история одного из первых 

государственных учебных заведений. Здесь был заложен фундамент развития художественного образования 

Беларуси, которое с полным основанием можно характеризовать как национальное и многогранное. 

Подготовлено по материалам книги 

 «Витебск: Классика и Авангард» 
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БАРШЧЭЎСКІ ЯН ФРАНЦАВІЧ 

Да 215-годдзя з дня нараджэння (1794) 
 

  

 

Беларускі і польскі пісьменнік, выдавец, адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры Ян 

Францавіч Баршчэўскі нарадзіўся ў 1794 г. (паводле іншых крыніц у 1790 ці 1796 г.) у в. Мурагі Расонскага 

раёна ў сям'і беднага шляхціца. 

Пачатковую адукацыю ён атрымаў дома, потым вучыўся ў Полацкай езуіцкай акадэміі (калегіі), 

якая давала трывалыя веды ў галіне літаратуры, мастацтва, класічных моў. Яшчэ будучы навучэнцам, Ян 

Баршчэўскі праявіў вялікую цікавасць да фальклору, паэзіі, да гістарычнага мінулага. Падарожнічаў па 

Беларусі, збіраў фальклор. Тады ж пачалася яго літаратурная дзейнасць. Першымі творамі Яна Баршчэўскага 

былі польскія класіцысцкія паэмы «Пояс Венеры» і «Псіхея» (1809). 

У час вучобы ў Полацкай калегіі Баршчэўскі кожнае лета прыязджаў у Мурагі. Тут яго любілі і 

шанавалі, запрашалі на вяселлі, хрысціны, розныя іншыя ўрачыстасці. Ён быў вясёлы, далікатны, чытаў 

часта тут жа напісаныя вершы. Яны хадзілі ў народзе, перадаваліся з вуснаў у вусны. Яго песня «Да чым жа 

твая, дзеванька, галоўка занята?» і твор «Рабункі мужыкоў», паводле сведчання Р. Зямкевіча, разышліся ў 

спісах па ўсёй Беларусі. А польскі гісторык Ю. Барташэвіч пісаў, што вершы Баршчэўскага ў свой час былі 

настолькі папулярныя, што нянькі пелі іх дзецям у калысках. 

Пасля сканчэння калегіі Ян Баршчэўскі   нейкі   час   працаваў   гувернёрам,  у 1820-я гады пераехаў 

у Пецярбург,  дзе працаваў у Марскім ведамстве, а пасля зноў гувернёрам. Там пазнаёміўся  з А. Міцкевічам  

і  Т. Шаўчэнкам, арганізаваў літаратурны гурток, які аб'ядноўваў выхадцаў з Беларусі, выдаваў польскі 

альманах «Незабудка» ў 1840–44 гг. Друкаваўся ў польскіх часопісах «Рубон», «Атэнэум» і інш. Да пачатку 19 ст. 

адносяцца беларускія вершы «Дзеванька» і «Гарэліца». Падзеям Айчыннай вайны 1812  г. прысвяціў беларускі 

твор «Рабункі мужыкоў», які распаўсюджваўся ў рукапісах (вядомы адзін з варыянтаў пад назвай «Размова 

хлопа»).  

Галоўны твор у літаратурнай спадчыне Яна Баршчэўскага – празаічны зборнік   «Шляхціц Завальня, 

або Беларусь у фантастычных апавяданнях», выдадзены ў 4 тамах у 1844–1846 гг. У кнігах «Шляхціц 

Завальня» ў поўнай меры раскрыты пісьменніцкая манера і творчая індывідуальнасць Я. Баршчэўскага. 

Увядзенне ў твор народных казак, легенд, паданняў (і ў вялікай колькасці) ставіць гэты зборнік Яна 

Баршчэўскага на асаблівы ўзровень у беларускай літаратуры 19 ст. Пісьменнік стаў наватарам і ва ўвядзенні 

ў нашу літаратуру фантастычнага апавядання. У кожным з 14 твораў зборніка жыве павага да простага 

чалавека з яго гуманнасцю, развагай, сялянскай дасціпнасцю, павагай да традыцый краю. А з другога боку 

паўстаюць фанабэрыстыя тыпы са сваёй разбэшчанасцю, прагай самаўладства, паразітызмам, чэрствасцю, 

свавольствам паноў і падпанкаў. Праз герояў сваіх твораў Ян Баршчэўскі імкнуўся паказаць чалавечую 



чысціню, сумленнасць. Дабрадзейнасць, цвярозасць ва ўчынках, чалавечая годнасць і цярплівасць – вось 

галоўнае крэда і грунт этыкі Яна Баршчэўскага.  

Сацыяльныя погляды Баршчэўскага падчас даволі супярэчлівыя, але ён заўсёды на баку 

прыгнечаных. Нават праз такія на першы погляд бяскрыўдныя фантастычныя апавяданні пісьменнік перадаў 

настрой беларускага селяніна, яго ўнутраную крыўду – пратэст супраць прыгнятальнікаў. 

Ян Баршчэўскі быў адным з першых фалькларыстаў, хто злучаў у сабе цікавасць да помнікаў 

археалогіі і фальклору, запісаў шмат твораў, што ідуць з часоў найбольш старажытных. 

У беларускім літаратуразнаўстве доўгі час невыразна вырысоўваўся «пасляпецярбургскі» лёс 

Баршчэўскага. Вядома было толькі, што памёр ён на Украіне. Давялося весці доўгія пошукі ў архівах Луцка, 

Роўна, Кіева, нарэшце, Жытоміра, дзе і былі знойдзены запісы аб смерці паэта. Апошнім прыстанкам нашага 

славутага земляка стаў невялікі горад Чуднаў, дзе жылі далёкія сваякі Баршчэўскага – Ржавускія. Да іх і 

прыехаў у 1840-х гадах пісьменнік-вандроўнік, які перад гэтым пабываў у некалькіх краінах Заходняй 

Еўропы, абышоў палавіну Беларусі. Чуднаў быў цікавы яму сваімі помнікамі археалогіі, курганамі, 

гарадзішчамі, замчышчам, а таксама вялізнымі кірмашамі. Пісьменнік па-ранейшаму не пакідаў пісаць. 3 

мастацкіх твораў Яна Баршчэўскага ў той час у Кіеве выйшаў зборнік «Проза і вершы»  (1849). 

Як сведчаць архіўныя звесткі, Ян Баршчэўскі памёр 28 лютага (па старым стылі) 1851 г. Пахаваны 

на мясцовых могілках.   

Паводле артыкула Г.А. Каханоўскага  
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СІМЯОН ПОЛАЦКІ 

Да 380-годдзя з дня нараджэння (1629) 

 

  

 
Сімяон Полацкі (Самуіл Пятроўскі-Сітніяноеіч) – асоба натхняючая і загадкавая. Паэт, асветнік, 

педагог, прапаведнік – вось зусім не поўная характарыстыка для вызначэння яго творчага шляху. 

 



Нарадзіўся славуты палачанін у 1629 годзе. Пачатковую адукацыю атрымаў у брацкай школе 

Полацкага Богаяўленскага манастыра. 

У пачатку 40-х гг. XVII ст. Самуіл быў студэнтам Кіева-Магілянскай калегіі. Яго настаўнікі – самыя 

знакамітыя кіеўскія пісьменнікі і вучоныя таго часу: Лазар Барановіч, Інакенцій Гізель, Епіфаній Славінецкі 

і інш. Сярод шматлікіх дысцыплін у калегіі выкладалася піітыка – навука аб тым, як пісаць вершы. У 1650 г. 

Самуілу Пятроўскаму-Сітніяновічу было прысвоена званне "дыдаскала" (настаўніка). Жадаючы паглыбіць 

адукацыю, малады чалавек накіроўваецца ў Віленскую езуіцкую акадэмію. 

Вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай, якая пачалася ў 1654 г., перашкодзіла навучанню. Самуіл 

вяртаецца ў Полацк. Год ён не мог знайсці прымянення сваім ведам. Пра гэта ён пісаў у вершы: 

Ума излишком, аж негде девати, 

Купляй кто хочет, я рад продавати. 

А потым Самуіл на Велікодным богаслужэнні сустракае свайго знаёмага па Кіева-Магілянскай 

калегіі – Ігнація Іяўлевіча, на той момант ігумена Богаяўленскага манастыра, і атрымлівае прапанову стаць 

настаўнікам у брацкай школе. Выкладаць у ёй дазвалялася толькі манахам, таму 8 чэрвеня 1656 г. малады 

настаўнік прымае манаства пад імем Сімяон. 

У гэты час ён пачынае фарміравацца і як паэт. Галоўная тэма яго ранніх вершаў – патрыятычная. Ён 

піша таксама панегірыкі, элегіі, гумарыстычныя і алегарычныя творы. 

5 ліпеня 1656 г. у горад прыязджае рускі цар Аляксей Міхайлавіч, якога віталі хвалебнымі вершамі 

– "метрамі" – вучні брацкай школы пад кіраўніцтвам Сімяона. Цар заўважае маладога таленавітага 

настаўніка і запрашае яго ў Маскву. Але толькі вясной 1664 г. Сімяон канчаткова пераязджае да Аляксея 

Міхайлавіча. Першым даручэннем ад цара было стварэнне школы для падрыхтоўкі служачых Прыказа 

тайных спраў пры Заіконаспаскім манастыры. Напачатку ў гэтай школе было толькі 4 вучні і 1 настаўнік – 

манах Сімяон. Праз год яго вучні паехалі з дыпламатычнай місіяй у Курляндыю. 

У 1666 г. Сімяон удзельнічае ў Вялікім маскоўскім царкоўным саборы ў якасці перакладчыка пры 

ўсходнім патрыярху Паісію Лігарыду. Сабор судзіў патрыярха Нікана, які самавольна пакінуў патрыяршы 

прастол. Сімяон прысвяціў азначаным падзеям  твор  "Жазло праўлення".  I Масква загаварыла пра манаха 

Сімяона, якога празвалі Полацкім. 

3 1667 г. ён афіцыйна прызначаецца выхавацелем і настаўнікам царскіх дзяцей: царэвічаў Аляксея, 

Сімяона, Фёдара, царэўны Соф'і. А для малодшага – царэвіча Пятра – настаўнікам стаў дзяк Мікіта Зотаў, 

якога па асабістай просьбе царыцы Наталлі Кірылаўны праэкзаменаваў Сімяон Полацкі. 

За ўсімі будзённымі клопатамі Сімяон не забывае свайго вышэйшага прызначэння – пісаць вершы. 

Менавіта ён сцвердзіў традыцыі еўрапейскага барока ў рускай літаратуры. Гэта бачна нават па форме яго 

вершаў – у выглядзе зоркі, лабірынта, крыжа, сэрца. Яго рукапісныя вершы аб'яднаны ў зборнікі. 

"Рыфмалагіён" – зборнік панегірычных (хвалебных) вершаў у асноўным у гонар цара і царскай сям'і. Зборнік 

"Вертаград мнагацветны" ("Сад шматколерны") да сённяшняга дня лічыцца самым вялікім зборнікам 

вершаў у рускай паэзіі. Кніга прыгожа аформлена, вершы ў ёй размяшчаюцца ў алфавітным парадку. 

Сімяона Полацкага па праву можна назваць і заснавальнікам рускага тэатра. Па просьбе царыцы 

Наталлі Кірылаўны ён напісаў некалькі п'ес на біблейскія сюжэты: "Камедыя прытчы пра блуднага сына" і 

"Пра Навухаданосара-цара". Акрамя таго, ім былі створаны многія "дыялогі" і "дэкламацыі", па форме 

блізкія да драматургіі. Для свайго тэатра Сімяон выбіраў акцёраў сам. Спачатку ў тэатры было 26 акцёраў. 

Амаль усе яны былі беларусы па паходжанню і жылі ў Маскве ў Мяшчанскай слабадзе. Але вельмі хутка 



трупа прыдворнага "Крамлёўскага" тэатра павялічылася да 60 чалавек. 3 "Крамлёўскага" і пачаўся рускі 

прафесійны тэатр. 

Беларус з еўрапейскай адукацыяй унёс сапраўдную смуту ў застаялы патрыярхальны спакой 

маскоўскага двара. У запале процістаяння з настроеным супраць яго духавенствам, якое не прызнавала 

"западных новшеств и вымышлений", Сімяон Полацкі стварыў праект першай вышэйшай навучальнай 

установы ў Маскве – акадэміі. Яна павінна была быць падобнай да заходнееўрапейскіх універсітэтаў. Але 

стварыць саму акадэмію Сімяон не паспеў. Пазней царэўна Соф'я паводле гэтага праекта адкрые Славяна–

грэка–лацінскую акадэмію. У 1676 г. памірае цар Аляксей Міхайлавіч. 30 студзеня 1676 г. на расійскі трон 

узведзены царэвіч Фёдар – вучань Сімяона Полацкага. 3 гэтай нагоды Сімяон прысвяціў новаму цару 

зборнік вершаў "Гусль добрагалосная". У ім быў змешчаны і верш-просьба "Жаданне творцы", дзе паэт 

просіць дазволу на адкрыццё асабістай друкарні. Дазвол быў атрыманы, і з 1679 г. пачынае працаваць 

"Верхняя друкарня", вольная ад патрыяршай цэнзуры. Першай кнігай, выдадзенай у друкарні, быў "Буквар" 

(1679 г.), прысвечаны царэвічу Пятру, якому надышоў час вучыцца.  

Як асоба духоўная Сімяон Полацкі займаўся стварэннем пропаведзяў. Усе яны аб'яднаны ў зборнікі 

"Абед душэўны" і "Вячэра душэўная". 

За 1678 – 1689 гг. Сімяон Полацкі стварыў "Псалтыр рыфматворную", пералажыўшы старажытныя 

біблейскія псалмы на вершы. У прадмове Сімяон заклікае: "Миряне, песни мира забывайте, хвалы Божии 

спявайте". Вершаваныя псалмы першапачаткова выконваліся падчас адпачынку царскай сям'і. Пазней, 

пакладзеныя на музыку В. Цітовым, сілабічныя псалмы ўвайшлі ў песеннікі, сталі папулярнымі ў асяроддзі 

адукаванай публікі. Па "Псалтыры рыфматворнай" вучыўся пісаць вершы М.В. Ламаносаў: "...и как по 

случаю попалась псалтырь, переложенная в стихи Симеоном Полоцким, то, читав оную многократно, так 

пристрастился к стихам, что получил желание обучаться сему искусству". 

Летам 1680 г. Сімяон вельмі сур'ёзна захварэў. Ён нават не прысутнічаў на вянчанні цара Фёдара з 

Агаф'яй Грушэцкай. Хаця ўсе ўжо прывыклі, што на ўрачыстасцях, прысвечаных самым значным падзеям у 

жыцці царскай сям'і, першым каля цара садзіўся не вяльможны баярын, а сціплы палачанін у манаскім 

адзенні. 

25 жніўня 1680 г. Сімяон Полацкі памірае. Па загаду цара Фёдара "возлюбленный ученик" Сімяона 

Полацкага Сільвестар Мядзведзеў склаў надмагільны верш – эпітафію. Царом быў прыняты толькі 

пятнаццаты варыянт верша. 14 разоў Сільвестар Мядзведзеў перапрацоўваў свой тэкст. Паводле гэтай 

эпітафіі, славуты палачанін быў "...муж дабраверны, царкве і дзяржаве патрэбны". 

За сваё жыццё Сімяон Полацкі сабраў вялікую па тых часах бібліятэку. Паводле завяшчання 

асветніка яго бібліятэка павінна была быць падзелена паміж чатырма манастырамі: Маскоўскім 

Заіконаспаскім, Кіеўскімі – Пячорскім і Брацкім – і Полацкім Богаяўленскім. Гэта была апошняя даніна 

радзіме. Сімяон хацеў, каб у Полацку пры брацкай школе Богаяўленскага манастыра была навуковая 

бібліятэка. 

Але па загаду патрыярха Іакіма творы Сімяона Полацкага былі прызнаны ерэтычнымі, "атручанымі 

лацінскім духам", і іх забаранялася ўзгадваць. Славутага беларуса чакала забыццё. 

Але час расстаўляе ўсё на свае месцы. У 1980 г. імя Сімяона Полацкага па рашэнню ЮНЕСКА было 

ўнесена ў каляндар міжнародных дат славутых дзеячаў славянскай культуры. На шчасце, кнігі Сімяона 

захаваліся. У 1994 г. некалькі кніг былі вернуты ў родны горад асветніка. 25 сакавіка 1994 г. у Полацку 

адкрыўся музей-бібліятэка Сімяона Полацкага, дзе адначасова аб'яднаны музейная экспазіцыя і навуковая 

бібліятэка. За ўзор узяты інтэр'ер заходнееўрапейскай бібліятэкі XVII ст.: кніжныя шафы, размешчаныя ў 



два ярусы, бюсты філосафаў, чытальная зала і глобус, самы вялікі ў Беларусі. У музейных вітрынах можна 

ўбачыць кнігі, факсімільныя копіі рукапісаў фігурных вершаў, п'ес Сімяона Полацкага, старадрукі XVII – 

XVIII ст., калекцыю заходнееўрапейскіх кніг XIX ст., сучасную літаратуру гуманітарнага накірунку. Фонд 

музея-бібліятэкі складае звыш 15 тыс. адзінак. Імі карыстаюцца навуковыя супрацоўнікі адзінаццаці 

полацкіх музеяў і студэнты старшых курсаў Полацкага універсітэта. У памяшканні музея-бібліятэкі 

праводзяцца навуковыя канферэнцыі, у тым ліку міжнародныя, прэзентацыі новых кніг беларускіх аўтараў 

музейныя заняткі для полацкіх школьнікаў. 

В.А. Шульчанка 
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ЛОСЬ ЕЎДАКІЯ ЯКАЎЛЕЎНА 

Да 80-годдзя з дня нараджэння (1929) 

 

  

 
Еўдакія Якаўлеўна Лось нарадзілася 1 сакавіка 1929 года ў в. Старына Ушацкага раёна Віцебскай 

вобласці, паэтэса. Бацька Якаў Васільевіч і маці Наталля Якаўлеўна працавалі ў калгасе. У 1934 г. сям'я 

перасялілася ў г.п. Ушачы, і яны сталі рабочымі раённай друкарні. 

Да вайны Е. Лось закончыла 5 класаў. Пасля заканчэння Ушацкай сямігодкі вучылася на школьным 

аддзяленні Глыбоцкага педвучылішча (1945–48 гг.), затым на аддзяленні мовы і літаратуры педінстытута ў 

Мінску  (1948–55 гг.). Працавала літработнікам у рэдакцыі газеты «Зорька» (1951–52 гг.), рэдактарам мовы 

і  літаратуры   Вучпедвыдавецтва   БССР (1952–59 гг.). У 1959–61 гг. вучылася на Вышэйшых літаратурных 

курсах пры СП СССР у Маскве. 3 1961 г. літсупрацоўнік газеты «Звязда», з 1963 г. на творчай рабоце. У 

1970–72 гг. працавала адказным сакратаром часопіса «Работніца і сялянка», з 1975 г. галоўным рэдактарам 

часопіса «Вясёлка».  

Узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны», медалямі, Ганаровымі Граматамі Вярхоўных Саветаў 

БССР і Латвійскай ССР. 

Памёрла 3 ліпеня 1977 года. 

Першы верш «Сэрца дзяўчыны» надрукаваны ў часопісе «Работніца і сялянка» ў 1948 г.  

Аўтар зборнікаў вершаў «Сакавік» (1958 г.), «Палачанка» (1962 г.), «Людзі добрыя» (1963 г.), 

«Хараство» (1965 г.), «Яснавокія мальвы» (1967 г.), «Вянцы зруба» (выбранае, 1969 г.), «Перавал» (вершы і 

паэмы, 1971 г.), «Галінка з яблыкам» (1973 г.), «Лірыка» (1975 г.), «Лірыка ліпеня» (вершы і паэмы, 1977 г.), 

«Валошка на мяжы» (выбранае, 1984 г.).  

Паэзія Еўдакіі Лось надзвычай цёплая, па-жаноцку пяшчотная і шчырая. Яна пранізана святлом 

дзівоснай Ушаччыны, прыгажосцю краявідаў азёрнага краю, сардэчнасцю прыветных, гасцінных людзей. 

Вялікім аптымізмам і разам з тым трагічнымі прадчуваннямі кранаюць радкі вершаў «Бараўлянскага 

сшытка». Вырашэнню маральна-этычных праблем жыцця сучаснікаў прысвечаны зборнікі прозы «Пацеркі» 

(1966 г.), «Травіца – брат-сястрыца» (1970 г.).  

Пісала вершы для дзяцей  («Абутая елачка» (1961 г.), «Казка пра Ласку» (1963 г.), «Вяселікі» (1964 

г.), «Зайчык-выхваляйчык» (1970 г.),   «Дванаццаць   загадак» (1974 г.)),   Творы, адрасаваныя   маленькаму   

чытачу,   вызначаюцца веданнем дзіцячай псіхалогіі, даступнасцю зместу, дакладнасцю вобразаў. 

 Вершы і паэмы Е. Лось перакладаліся на рускую, украінскую, літоўскую і іншыя   мовы.    

Музыку   на  яе  вершы   напісалі У. Алоўнікаў, Т. Вагнер, Д. Камінскі, Ю. Семяняка, Д. Смольскі і інш.  

Яе імем названы вуліца ў Віцебску, Ушацкая раённая бібліятэка. 



"Еўдакія Лось была сапраўдным чалавекам і паэтам. Светлая, добрая, таленавітая", – сціпла і проста 

сказаў пра нашу славутую зямлячку Пімен Панчанка. Вызначэнне народнага паэта поўнасцю выяўляе 

характар і ўзлётную душу асобы незвычайнай, прыгожай, вельмі далікатнай і мудрай. 

Усё, што створана Еўдакіяй Лось (звыш дваццаці паэтычных і празаічных кніг), з'яўляецца 

самабытным нацыянальным скарбам, у якім адлюстраваны радасць жыцця, гонар за сваю Радзіму, за свой 

гераічны народ. 
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 ЛІ СОФ’Я ДЗМІТРЫЕЎНА 

Да 105-годдзя з дня нараджэння (1904) 

 
Нарадзілася Соф'я Лі 12 красавіка 1904 года на станцыі Обаль Віцебскай вобласці. У 1931 г. 

скончыла Віцебскі мастацкі тэхнікум. 3 цеплынёй і ўдзячнасцю Соф'я Дзмітрыеўна ўспамінала сваіх 

педагогаў, вядомых мастакоў М. Эндэ, У. Хрусталёва, якія прывілі на ўсё жыццё любоў да рэалістычнага 

мастацтва, павагу да нацыянальных традыцый, няўрымслівае імкненне шукаць сваю дарогу  ў мастацтве. 

У мастацкіх выстаўках пачала ўдзельнічаць з 1929 г. Працавала пераважна ў жанрах пейзажа, 

нацюрморта і сюжэтна-тэматычнай карціны. Для яе твораў характэрна кампазіцыйная дакладнасць, 

каларыстычная гучнасць, пластычная завершанасць.  

У гады Вялікай Айчыннай вайны прыняла актыўны ўдзел у партызанскім руху. Вось што піша 

Герой Савецкага Саюза, былы камандзір партызанскага злучэння Р.Н. Мачульскі ў сваёй мемуарнай кнізе 

«Вечны агонь»: «У баях і доўгіх пераходах, у летню спеку і зімовую сцюжу разам з партызанамі нязменна 

знаходзілася Соф'я Дзмітрыеўна Лі – парторг атрада «Перамога» брыгады «Полымя», член бюро 

Пухавіцкага падпольнага райкома партыі. Жонка лётчыка-карэйца, які прыняў савецкае грамадзянства, яна 

рана аўдавела, працавала ў Мінску выкладчыкам-мастаком і выхоўвала свайго сына Германа. Вайна прывяла 

Соф'ю Дзмітрыеўну і яе сына ў Пухавіцкі раён, дзе яны ўступілі абое ў партызанскі атрад. Нараўні з 

мужчынамі-партызанамі адважная жанчына дзяліла нягоды паходнага жыцця, удзельнічала ў баявых 

аперацыях». 

Хаця ў складаных партызанскіх умовах звычайна было не да творчасці, Соф'я Лі захоўвала вернасць 

любімай справе. Яна імкнулася «па гарачых слядах» адлюстраваць на паперы і ў невялікіх жывапісных 

работах баявыя дзеянні партызан, рэаліі побыту, перадаць трывогу маці за сына-падлетка, якога не бачыла 

многа дзён, калі ён выконваў адказныя і рызыкоўныя заданні.  

Сярод карцін на тэму партызанскага жыцця вылучаюцца: «За баявой вучобай», «Партызанскі 

лагер», «Партызанская прысяга» (усе 1943–44 гг.), «Партызаны ў вёсцы» (1946 г.), «Партызанка ў дазоры» 

(1947 г.), «У тыле ворага» (1967 г.), «У дазоры» (1972 г.), «Ой, бярозы ды сосны, партызанскія сёстры» (1975 

г.), «Тэрміновае данясенне» (1979 г.) і інш. 

У 1968 годзе Соф’я Лі завяршае адзін з лепшых сваіх твораў – “Партызанская зямлянка”. Твор 

арыгінальны, высокапрафесійны. Каб не паграшыць супраць праўды, мастачка будуе макет зямлянкі, 

уводзіць у структуру твора канкрэтныя рэчы, зброевыя атрыбуты. Нават беларуская арнамемтальная 

пасцілка саслужыла тут сваю службу. Яна была падаравана мастачцы ў гады вайны адным партызанам, які 

пайшоў на адказнае заданне – і не вярнуўся. 

Удалымі па жывапісных якасцях і кампазіцыі атрымаліся работы «На вучэнні» (1968 г.), «Кубак 

чэмпіёна» (1969 г.), «Высокае напружанне» (1974 г.). 



3 асаблівым натхненнем малявала мастачка беларускую прыроду: "Дубкі" (1962 г.), "Нарач" (1968 

г.), "На Лепельшчыне" (1976 г.), "Бэз" (1956 г.), "Півоніі" (1958 г.), "Макі" (1965 г.) і іншыя. 

Член Беларускага Саюза мастакоў (1946 г.), заслужаны работнік культуры Беларусі (1975 г.), Соф'я 

Дзмітрыеўна Лі ўзнагароджана ордэнамі Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны» і многімі  медалямі. Яе творы 

знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, Беларускім музеі гісторыі Вялікай Айчыннай 

вайны, Гродзенскім гісторыка-археалагічным музеі, Гомельскім і Столінскім краязнаўчых музеях. 

Памерла Соф’я Лі 4 верасня 1980 года. 
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ГАПЯЁНАК МІКАЛАЙ ІВАНАВІЧ 

Да 90–годдзя з дня нараджэння (1919) 

 

  

 

Мікалай Іванавіч Гапяёнак нарадзіўся 17 красавіка 1919 года ў Гарадоцкім раёне. Пачатковую 

школу закончыў ў вёсцы Бярозна, а сярэднюю – у Новым Пецяргофе Ленінградскай вобласці.  

У 1937 годзе па камсамольскай пуцёўцы быў накіраваны на вучобу ў лётную школу, якую скончыў 

у 1940 годзе ў званні малодшага лейтэнанта. 3 першых і да апошніх дзён Вялікай Айчыннай вайны змагаўся 

на франтах з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Ваяваў на Ленінградскім, Калінінскім, Паўночна-Заходнім, 

Волхаўскім, Варонежскім, Сцяпным, 1-ым, 2-ім Украінскіх франтах. Быў лётчыкам на скарасным 

бамбардзіроўшчыку «СБ», пікіруючым бамбардзіроўшчыку «Пе-2», камандзірам звяна, намеснікам камандзіра 

эскадрыллі, затым камандзірам эскадрыллі 81-га гвардзейскага Кракаўскага ордэна Суворава і Багдана 

Хмяльніцкага бамбардзіровачнага авіяпалка. 

 За гэты час Мікалай Іванавіч зрабіў больш за 200 паспяховых баявых вылетаў на 

бамбардзіроўшчыку. Як выдатнаму лётчыку, снайперу-пікіроўшчыку камандаванне заўсёды даручала самыя 

адказныя заданні. Выконваў ён іх з гонарам, прымяняючы ўсё сваё майстэрства. За адвагу і мужнасць быў 

двойчы ўзнагароджаны ордэнамі Чырвонага сцяга. 



11 лютага 1945 года ў час бамбардзіровачнага ўдара з васьмі заходаў з пікіравання група, у склад 

якой уваходзіў Мікалай Іванавіч, нягледзячы на моцнае супрацьдзеянне артылерыі ворага, дакладна выйшла 

на мэту і прамым пападаннем бомб знішчыла 13 варожых аўтамашын, разбурыла 20 будынкаў. Праяўляючы 

мужнасць і геройства ў гэтым баі, М. Гапяёнак штурмаваў зенітныя сродкі і жывую сілу праціўніка, чым 

садзейнічаў поспеху нашых наземных войск у разгроме варожай групіроўкі. 6 сакавіка ў час масіраванага 

налёту савецкай авіяцыі на аэрадром праціўніка ў горадзе Ламсдорфе М.І. Гапяёнак, рызыкуючы жыццём, 

падаўляў зенітныя сродкі і штурмаваў стаянкі самалётаў. 

У наградным лісце аб прысваенні М.I. Гапяёнку звання Героя Савецкага Саюза   гаворыцца: “За 

здзейсненыя 165 паспяховых баявых вылетаў, з іх 93 з пікіравання, за нанясенне праціўніку вялікіх страт у 

жывой сіле і тэхніцы, што садзейнічала наземным войскам у разгроме нямецкіх войск і перанясенню баявых 

дзеянняў на тэрыторыю Гер'маніі, за праяўлены гераізм у баях з нямецкімі захопнікамі варты вышэйшай 

урадавай узнагароды – прысваення звання Героя Савецкага Саюза.” Гэта званне было прысвоена М.I. 

Гапяёнку 27 чэрвеня 1945 года.  

М.І. Гапяёнак  быў удзельнікам Парада Перамогі ў Маскве 24 чэрвеня 1945 г. 

У пасляваенны перыяд быў на камандных пасадах у войску, на выкладчыцкай рабоце ў Ваенна-

паветранай акадэміі імя Ю.А. Гагарына. Кандыдат ваенных навук, дацэнт. 3 1979 г. ў запасе.  

Узнагароджаны ордэнам Леніна, 2 ордэнамі Чырвонага Сцяга, ордэнам Айчыннай вайны I ступені, 2 

ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі, ордэнам «За службу Радзіме ва Узброеных Сілах СССР» I ступені. 
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КОСОЛАПОВ ЯКОВ ЕГОРОВИЧ 

К 75-летию со дня рождения (1934) 
 

  

 
Яков Егорович Косолапов родился 1 мая в Орше в семье учителя в 1934 году. Детство будущего 

композитора совпало с годами военного лихолетья. В 1942 году погиб на фронте отец. Дом, где жили 

Косолаповы, сгорел во время фашистской бомбардировки, и им пришлось искать убежище в окрестных 

деревнях. Во время карательной экспедиции фашистов семья Косолаповых вместе с другими мирными 

жителями деревень Щелбовского леса была брошена в лагерь возле Новоельни. Начались страшные дни 

"жизни" за колючей проволокой: голод, холод, издевательства фашистских палачей... Обреченных на смерть 

людей спасли белорусские партизаны. 

В 1944 году Орша была освобождена советскими войсками, и семья Косолаповых вернулась в 

родной город. После учебы в школе Яков в 1950 году поступает в местное педагогическое училище. Именно 

здесь и проявились его музыкальные способности. Он играет на мандолине, пробует писать несложные 

пьесы. 

После окончания училища Косолапов служит в рядах Советской Армии, где активно участвует в 

армейской художественной самодеятельности, руководит струнным оркестром. Демобилизовавшись, он 

поступает в Витебское музыкальное училище, а по окончании его становится студентом 

Белгосконсерватории и одновременно работает педагогом Минской музыкальной школы № 2, а затем 

редактором музыкального вещания Белорусского радио. Получив в 1966 году диплом об окончании 

консерватории, Косолапов направляется на должность преподавателя музыкально-теоретических дисциплин 

в Витебское музыкальное училище, а также ведет занятия по композиции в музыкальной школе № 1.  

Одной из наиболее характерных примет музыки Я. Косолапова является ярко выраженная на-

циональная характерность. Она проявляется и в тематике произведений, связанных с образами Беларуси, 

историей белорусского народа, природой родного края (симфоническая поэма "Белавежа", хоровая сюита 

"Зарава Кастрычніка", циклы хоров на слова Я. Купалы, М. Танка и др.), и в манере высказывания 

композитора, близкой народной песенности. 

Перу Я. Косолапова принадлежит немало произведений для самых разнообразных камерных 

ансамблей, песен, фортепианных пьес, среди которых особое место занимают пьесы для детей. За многие 

годы педагогической деятельности композитор хорошо узнал исполнительские возможности юных 

музыкантов, их приверженность к программной музыке, и поэтому большинство фортепианных миниатюр 

Я. Косолапова для детей находят интересное, порой неожиданное воплощение в образной сфере музыки и 

при этом по своей фактуре всегда удобны для исполнения. 

Черты индивидуального стиля Я. Косолапова формировались под воздействием эстетических и 

творческих принципов его учителя, профессора Белгосконсерватории А.В. Богатырева. Музыке Я. 



Косолапова чужды экспериментаторство, внешние эффекты. Она лежит в русле традиционного направления 

и в лучших своих образцах отличается глубиной художественного воплощения замысла. Среди наиболее 

ярких произведений композитора, получивших общественное признание, – концертная фантазия для 

инструментального ансамбля "Комариная свадьба", хоры "Жаваранак", "Вечарынка" на слова М. Танка, 

"Непокоренные" на слова П. Борейко. Демократичность музыкального языка этих произведений имеет 

внутреннюю органичную связь с народностью и чаще всего обусловлена ею. 

Я. Косолапов был членом Союза композиторов с 1971 года. 8 июля 1982 года после тяжелой 

болезни жизнь его оборвалась.                             

Д. Журавлев 
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 ФРАДКИН МАРК ГРИГОРЬЕВИЧ 

К  95-летию со дня рождения (1914) 

 

 
Марк Григорьевич Фрадкин родился 4 мая 1914 года в Витебске в семье врачей. Его отец, Григорий 

Константинович, погиб, когда сыну было 6 лет. Мать, Евгения Мироновна, всю жизнь хранила 

пожелтевший листок, подписанный Курским губернским комитетом от 25 февраля 1920 г., 

свидетельствовавший о том, что доктор Фрадкин был расстрелян белыми при их отступлении из Курска. Во 

время Великой Отечественной войны Евгения Мироновна была расстрелена фашистами, как и многие 

другие евреи Витебска.  

По воспоминаниям самого композитора, после гибели отца остался предоставлен самому себе, 

потому что мать много работала. Учился в младших классах не очень хорошо, и из-за угроз учителей 

оставить его на второй год мать всё время переводила его в другие школы. К седьмому классу в городе не 

осталось ни одной школы, где бы он не учился, но затем Марк взялся за ум и успешно окончил школу. В 

детстве Фрадкин более всего увлекался техникой, и после окончания школы поступил в городской 

политехникум. Особенно увлекала его развивающаяся в то время кинотехника. 



Музыкальный талант будущего композитора проявился далеко не сразу. Инструмента в доме 

никогда не было, но мальчик научился хорошо подбирать по слуху на стоявшем у знакомых пианино. 

После окончания техникума молодой специалист был направлен на крупную швейную фабрику 

"Знамя индустриализации" инженером по технике безопасности. Там он проработал 2 года, а затем поступил 

в 3-й Белорусский театр актёром, а в 1934 г. приехал в Ленинград, где поступил на второй курс театрального 

института, там же начались его первые композиторские пробы. 

В 1937 г. после окончания института М. Фрадкин работал в Минском ТЮЗе и параллельно учился в 

консерватории в классе профессора Николая Ильича Аладова (1890–1972). 

В 1939 г. М. Фрадкин был призван в армию, в стрелковый полк в Виннице, где быстро организовал 

самодеятельный ансамбль. Во время войны дирижировал ансамблем Киевского военного округа, вскоре 

судьба его свела с поэтом Евгением Долматовским. 

В 1944 г. Фрадкин был принят в Союз композиторов и стал работать в Москве. Уже в годы войны 

широкое признание получили "Песня о Днепре", "Случайный вальс", "Брянская улица". 

Не меньший успех сопутствовал композитору и после войны: "К нам в Саратов", "Ожидание", 

Берёзы", "Мы жили по соседству", "За фабричной заставой", "Комсомольцы-добровольцы", "А годы летят", 

"Прощайте, голуби" и подлиный песенный шедевр "Течёт Волга" имели всенародный успех. 

В 70-е годы появляются новые значимые песни – "За того парня", "Там, за облаками", "Увезу тебя я 

в тундру", "Морзянка", "Красный конь", "Где мой дом родной?" и др. 

Марк Фрадкин – автор музыки более чем к 50 кинофильмам. Много выступал с авторскими 

концертами. 

Заслуги композитора отмечены Государственной премией (1979) и званием Народный артист СССР 

(1985). 

Скончался Марк Григорьевич 4 апреля 1990 года.  

По материалам сайта: http://m-fradkin.narod.ru/ 
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ПЭН ЮДАЛЬ МОЎШАВІЧ 

Да 155-годдзя з дня нараджэння (1854) 

 

 
Юдаль (Іегуда) Моўшавіч Пэн, партрэтыст і аўтар жанравых палотнаў, заснавальнік Віцебскай 

школы-майстэрні, нарадзіўся 5 чэрвеня 1854 года ў беднай шматдзетнай сям'і ў невялікім мястэчку Нова-

Аляксандраўск (зараз г. Зарасай у Літве). Ён рана асірацеў: хлопчыку было толькі чатыры гады, калі памёр 

бацька. Дзякуючы маці, Юдаль вучыўся ў хедары, дзе і выявіліся яго здольнасці да малявання. Свой першы 

малюнак ён зрабіў за грошы п'янага салдата, якія той згубіў каля карчмы. Хлопчык падняў іх і купіў алоўкі і 

паперу, аднак сапраўдны мастакоўскі вопыт ён набыў у дзвінскага маляра, майстра шыльды. Тут у Пэна 

выпрацавалася своеасаблівая манера лесіровачнай адпрацоўкі формы, якая выконвалася алейнымі фарбамі, 

але па прынцыпу клеявой тэмперы: мазкі клаліся побач адзін за адным, а не перакрываліся. Такая манера 

характэрна для іканапіснай традыцыі. Яна была засвоена мастаком за восем год працы ў майстэрні маляра, а 

пазней праявілася ў яго сталых палотнах. Вывучэнне рамяства шыльды дазволіла Пэну таксама пранікнуцца 

эстэтыкай яўрэйскай народнай культуры. Наступныя пяць год ён зарабляў на жыццё авалоданым рамяством 

і рыхтаваўся да паступлення ў Пецярбургскую Акадэмію мастацтваў. Да твораў, якія па сваёй стылістыцы 

знаходзяцца на мяжы рамесніцкага і акадэмічнага перыядаў творчасці Пэна, адносяцца дзве яго раннія 

працы: "У майстэрні мастака" і "Ліст з Амерыкі" (іх датаванне патрабуе асобнага даследавання). 

У Акадэмію мастацтваў Пэн паступіў ужо сфарміраваным творцам і перавучвацца яму было вельмі 

складана. Толькі дзякуючы выдатнаму педагогу П. Чысцякову, школу якога раней прайшоў І. Рэпін, Пэн 

забяспечыў сабе імідж мастака-акадэміста і добрага малявальшчыка. Ён быў вельмі чуллівым і ўдзячным 

вучнем і пераняў у свайго педагога захапленне жывапісам майстроў XVII ст., асабліва творчасцю Рэмбранта. 

Навучэнне ў Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў стала другой прафесійнай школай для Юдаля Пэна. 

Акадэмія ўдасканаліла яго талент партрэтыста, наблізіла да перадзвіжніцкай тэматыкі. 

Пасля заканчэння вучобы Пэн працаваў у Дзвінску, Рызе, Крэйцбургу. 3 1891 г. ён жыў у Віцебску, 

дзе заснаваў школу-студыю для таленавітых правінцыяльных мастакоў, якія з-за беднасці і адсутнасці 

належнай падрыхтоўкі не мелі магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю. У аснову яе выкладання былі 

пакладзены прынцыпы рэалістычнай школы выхавання. У 1907 і 1914 гг. творы навучэнцаў мастацкай 

школы і яе кіраўніка ўжо выстаўляліся. Сорак пяць гадоў Пэн дзяліў свой талент і час паміж заняткамі 

жывапісам і педагагічнай працай. 3 яго школы выйшлі такія вядомыя мастакі, як М. Шагал, І. Цадкін, З. 

Азгур, Я. Мінін і інш. 

Усе гэтыя гады Пэн працягваў працаваць у сваёй майстэрні. 3 яго дарэвалюцыйных работ 

вылучаюцца "Гадзіншчык", "Стары кравец", "Стары салдат" (усе 1902), "Вуліца ў Віцебску", "Старая з 

пісьмом" (абедзве 1903) і інш. Сярод найбольш значных работ паслярэвалюцыйнага часу можна назваць 

партрэты-тыпы "Шавец-камсамолец" (1925), "Сват" (1926), "Швачка" і "Партрэт стогадовага селяніна" 



(абодва 1927), "Пекар" (1928) і інш. Высокім майстэрствам выканання адзначаны партрэты мастакоў М. 

Шагала, Л. Шульмана, "Аўтапартрэт у саламяным капелюшы", "Партрэт брата", "Аўтапартрэт" (усе 1922) і 

інш. Пэн быў вельмі сціплым чалавекам і першым часам нават не адважваўся выстаўляцца. Калі ж нарэшце 

ён выставіў свае работы, то быў адразу прыняты ў Пецярбургскае таварыства мастакоў. 

Прыватная школа Пэна праіснавала да 1918 г., але калі М. Шагал арганізаваў Народнае мастацкае 

вучылішча, ён запрасіў свайго першага настаўніка ўзначаліць адну з майстэрняў. Пасля рэарганізацыі 

вучылішча ў інстытут Пэн акрамя выкладання выконваў там абавязкі прарэктара па навучальнай частцы. 

У 1927 г. Віцебск урачыста святкаваў трыццацігадовы юбілей творчай дзейнасці мастака, а праз 

дзесяць год, у ноч з 1 на 2 сакавіка 1937 г. Юдаль Пэн быў забіты ў сваёй майстэрні. Яшчэ і сёння далёка не 

ўсё ясна ў гэтым жудасным забойстве. Аднак са смерцю мастака гісторыя Віцебскай школы не спынілася, і 

яго вучні, знаходзячыся далёка за межамі Беларусі, не аднойчы сваімі творамі "вярталіся" ў родны горад, 

напоўнены ўспамінамі юнацтва і мастацтвам Пэна. Магчыма, гэта прадбачыў і М. Шагал, калі пісаў Пэну: 

"Мы, одни из ваших первых учеников, будем особо помнить вас. Мы не ослеплены. Какая бы крайность не 

кинула бы нас в области искусства далеко от Вас по Направлению – Ваш образ честного труженика-

художника и первого учителя все-таки велик. Я люблю Вас за это". 
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ВЕРАНІЦЫН КАНСТАНЦІН ВАСІЛЬЕВІЧ 

Да 175–годдзя з дня нараджэння (1834) 

 
Вераніцын Канстанцін Васільевіч нарадзіўся 13 чэрвеня 1834 года ў в. Астраўляны Гарадоцкага 

раёна, паходзіў з прыгонных сялян памешчыкаў Бондыравых. Спачатку яго прозвішча было Васільеў. У 

1851 г., атрымаўшы вольную, ён прыпісаўся ў гарадоцкія мяшчане і выбраў сабе прозвішча «Вераніцын». 

Вучыўся ў Гарадоцкім прыходскім вучылішчы, Віцебскай гімназіі і Пецярбургскай медыка-

хірургічнай акадэміі. 3 акадэміі яго ў 1854 г. выключылі, але гэта даравітага гарадоцкага хлопца не спыніла. 

У 1859 г. ён бліскуча (у спісе выпускнікоў яго імя стаіць першым) скончыў Горы-Горацкі земляробчы 

інстытут, напісаўшы дысертацыю «О белорусском хозяйстве». Працаваў выкладчыкам у Маладзечанскай 

настаўніцкай семінарыі, потым служыў у Пецярбургу ў апараце Міністэрства шляхоў зносін, меў чын 

стацкага саветніка. 

Сатырычна-гумарыстычная паэма «Тарас на Парнасе» – адзін з вяршынных твораў беларускай 

літаратуры XIX стагоддзя. Твор гэты унікальны, адзіны ў сваім родзе. Тут усё незвычайна, усё інтрыгуе, 

прыцягвае ўвагу – ад арыгінальнай фабулы і дзівосных малюнкаў да непаўторнага лёсу і загадкі аўтарства. 

Гісторыкі літаратуры многія дзесяцігоддзі б'юцца над разгадкай таямніц «Тараса на Парнасе». Шляхам 

аналізу тэксту паэмы, уважлівага вывучэння ўсёй гісторыі беларускай і суседніх літаратур даследчыкі 

прыйшлі да высновы, што паэма напісана ў 50-ыя гг. XIX ст. Доўгі час паэма распаўсюджвалася ў рукапісах 

і вуснай перадачы і апублікавана ўпершыню ў газеце «Минский листок» (№ 37 за 16.05.1889 г.) як ананімны 

твор. Называліся імёны В. Дуніна-Марцінкевіча і А. Вярыгі-Дарэўскага, але творчая манера гэтых 

пісьменнікаў далёкая ад манеры аўтара «Тараса на Парнасе». Без належных доказаў павісалі таксама ў 

паветры меркаванні, што паэму напісаў В. Равінскі, з якім звязваецца паэма «Энеіда навыварат», або беглы 

дзекабрыст, які пад імем Яўхіма Крупенькі нібыта жыў у Клімавіцкім павеце на Магілёўшчыне (сямейнае 

паданне Шаўцовых), або таленавіты паэт-гумарыст апошняй чвэрці XIX стагоддзя Ф. Тапчэўскі. Перавага 

аддавалася меркаванню этнографа Е.Р. Раманава, што аўтар паэмы – адзін са студэнтаў Горы-Горацкага 

земляробчага інстытута. Студэнцкае асяроддзе сапраўды вельмі спрыяльнае для з'яўлення такога твора, але 

канкрэтнага імя Раманаў, на жаль, не назваў. Паэма магла быць напісана таксама якім-небудзь 

пецярбургскім літаратарам-беларусам, цесна звязаным з рускімі літаратурнымі коламі. Словам, версій было 

шмат, але ніводная не задавальняла да канца.  

Вялікія перспектывы для даследчыкаў адкрыў уведзены нядаўна ў навуковы ўжытак (публікацыі В. 

Скалабана) ранні спіс паэмы з паметкай: “Канстанцін Васільевіч Вераніцын, 15.4.1855, Гарадок”. 

За подпісам К. Вераніцына да нас дайшла таксама выдатная беларуская сатырычная паэма “Два 

д'яблы”, напісаная ў 1860 г. у Маскве, але звязаная сюжэтна з Віцебскам. Перад намі таленавіты разначынец, 

які «з нізін» жыцця ўзняўся да вяршынь культуры. 

Галоўнай жыццёвай артэрыяй яго юнацтва, якая і вывела Вераніцына ў людзі была дарога Гарадок–

Віцебск. Побач некалі стаяла і вёсачка Пуцявішча, што згадваецца ў паэме. А ў Пецярбургу, таксама 

звязаным з Гарадком зручным паштовым гасцінцам, Вераніцын на ўласныя вочы бачыў Булгарына і Грэча, 

па-майстэрску апісаных у творы. Так што падстаў лічыць Вераніцына аўтарам «Тараса на Парнасе» нямала. 

I мудра, па-гаспадарску зрабілі землякі, паставіўшы нядаўна ў Астраўлянах і Гарадку мемарыяльныя знакі ў 

гонар «Тараса» і Вераніцына. 

Гімназічным таварышам Вераніцына быў надзвычай таленавіты беларускі паэт Я. Вуль (Э. Карафа-

Корбут, 1835–1880-ыя гг.), які, не скончыўшы гімназіі, працаваў у 1856–1862 гг. канцылярыстам у Віцебску 



і быў сасланы ў Сібір за ўдзел у паўстанні Каліноўскага. Вуль – выхадзец з каталіцкай сям'і, пісаў і польскія 

вершы, але яго бліскучы верш «К дудару Арцёму ад наддзвінскага мужыка» (1859), упісаны ў знакаміты 

альбом віцябляніна А. Вярыгі-Дарэўскага, сведчыць, што яго беларуская муза не цуралася рускай. Магчыма, 

і Вуль неяк прычыніўся да напісання «Тараса». Прынамсі не даводзіцца сумнявацца, што Вуль бываў у 

Гарадку і Астраўлянах у свайго аднакашніка па гімназіі Вераніцына. 

Галоўнае ж – усё гаворыць за тое, што паэма нарадзілася ўвесну 1855 г. ў Гарадку і адразу ж 

разышлася па ўсёй Беларусі. Яе папулярнасць была проста фантастычнай. Е. Раманаў здзіўляўся: «Тараса» – 

усё роўна як «Сон Багародзіцы» – знойдзеш ува ўсякай хаце. Пісьменныя шчыра пішуць яго сабе на 

паперку, цёмныя шчэ шчырэй вучаць яго на памяць». 

За 34 гады вуснага і рукапіснага бытавання паэма згубіла імя аўтара, стала ананімнай. Пасля 1889 г. 

вытрымала мноства выданняў, адыграўшы вялікую ролю ў нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў, у 

станаўленні літаратурнай мовы, у развіцці ўсёй беларускай літаратуры. Цудоўны твор дагэтуль мае 

нязменны поспех. Гэта адзін з першых твораў новай беларускай літаратуры, які перайшоў межы нашай 

краіны, атрымаў вядомасць у суседзяў. Паэма пра палясоўшчыка Тараса не адзін раз перакладалася на 

рускую, украінскую, англійскую і іншыя мовы. Да яе матываў неаднойчы звярталіся нашы мастакі, 

кампазітары, тэатральныя дзеячы. Паэма трывала ўвайшла ў культурную скарбніцу беларускага народа. 

Традыцыі «Тараса на Парнасе» працягваюцца ў ананімных сатырычна-гумарыстычных паэмах нашага часу. 

Паводле Г. Кісялёва 
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ВІЦЕБСКІ АБЛАСНЫ МУЗЕЙ ІМЯ М.П. ШМЫРОВА 

Да 40-годдзя ўтварэння (1969) 

 

 
                    Віцебскі абласны музей імя М.П. Шмырова адкрыты 5 ліпеня 1969 года. Мае 4 экспазіцыйныя 

залы, плошча экспазіцыі 216 м2, 6,5 тыс. экспанатаў, у т.л. 1100 у экспазіцыі. У музеі адлюстравана жыццё і 

дзейнасць М.П. Шмырова. Дакументы, фатаграфіі, рэчавыя экспанаты расказваюць пра ўзнікненне 

партызанскага атрада «Бацькі Міная», стварэнне 1-й Беларускай партызанскай брыгады, барацьбу 

партызанскіх брыгад 1-й Беларускай, 1-й Віцебскай і імя Чырванасцяжнага Ленінскага камсамола вясной 

1943 г. супраць карнікаў па абароне Суражскай партызанскай зоны. У музеі захоўваецца карта-схема 

разгрому варожага гарнізона ў г.п. Сураж у 1941 г., электрыфікаваная карта сувязей 1-й Беларускай брыгады 

з асноўнымі раёнамі барацьбы народных мсціўцаў, схема размяшчэння партызанскіх аэрадромаў, якія 

абслугоўваліся 105-м гвардзейскім авіяпалком, лістоўкі, партызанскія сцягі. Экспануюцца бюсты Шмырова, 

Героя Савецкага Саюза М.Ф. Сільніцкага, камандзіра партызанскага атрада Р.С. Курмялёва, зброя, асабістыя 

рэчы, дакументы, узнагароды, фатаграфіі Шмырова і іншых партызан.  

У асобнай зале – рабочы пакой Шмырова. Экспануюцца карціны «Стаялі насмерць» (мастак Б. 

Кузьмічоў), «Заложнікі» і «М.П. Шмыроў – легендарны камбрыг» (мастак П. Явіч), дэманструецца фільм 

«Бацька Мінай».  

Побач з будынкам музея – мемарыяльны парк з высаджанай былымі 

партызанамі дубовай алеяй, дзе ўстаноўлены помнік Шмырову (скульптар З. Азгур), 

макет «Рэйкавая вайна», артылерыйскія гарматы, мінамёт і іншая зброя. 

Мінай Піліпавіч Шмыроў (партызанскі псеўданім – Бацька Мінай)  (1891–1964)  

быў адным  з арганізатараў    і   кіраўнікоў    партызанскага    руху    ў Віцебскай вобласці 

ў Вялікую Айчынную вайну. Нарадзіўся ён у в. Пунішча Віцебскага раёна. 

У арміі з 1913 года. Быў удзельнікам Кастрычніцкай рэвалюцыі і Грамадзянскай 

вайны, баёў супраць войск Краснова, Карнілава, Юдзеніча, арганізатарам першага партызанскага атрада ў 

Віцебскай губерніі. 

3 1921 г. быў камандзірам атрада па барацьбе з бандытызмам на Віцебшчыне. У Вялікую 

Айчынную вайну ў ліпені 1941 г. ён арганізаваў і ўзначаліў партызанскі атрад у Суражскім раёне, які потым 

увайшоў у склад 1-й Беларускай партызанскай брыгады. Дарэчы, гэтая брыгада ўдзельнічала ў абароне 

«Віцебскіх варот». Партызаны «Бацькі Міная» наносілі ўдары па жалезных дарогах, шашы, водных 

камунікацыях, узрывалі масты і склады, пускалі пад адхон эшалоны гітлераўцаў. Спрабуючы захапіць 

партызанскага кіраўніка, фашысты ў кастрычніку 1941 г. ўзялі заложнікамі чатырох яго дзяцей, сястру і маці 

жонкі. Спробы партызан вызваліць сям'ю партызанскага камандзіра не ўдаліся. 14 лютага 1942 года пасля 

чатырох месяцаў катаванняў дзеці і сваякі Шмырова былі расстраляны. 
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ОАО «НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ» 

К 50-летию основания предприятия (1959) 

 

История предприятия ведет свой отсчет с 13 июля 1959 года, когда для строительства 

нефтеперерабатывающего завода был создан монтажный участок с численностью менее двух десятков 

человек, который затем стал управлением. 

Предприятию приходилось вести сложнейшие и уникальные технологические работы. Например, в 

августе 1962 года монтажники установили на постамент ЭЛОУ первую 35-тонную часть 

электродегидратора. Как результат – получен первый белорусский бензин.  

В 1966 году предприятие первое в СССР осуществило подъем колонны весом 365 тонн. 

В 1973 году при работе на опытно-промышленной установке по производству полиэтилена 

высокого давления "Полимир-50" был выполнен ряд совершенно новых работ: монтаж компрессоров высо-

кого давления, реакторов трубчатого типа высокого давления весом до 334 тонн.  

В 1974 году управление участвовало в возведении объектов Мозырского нефтеперерабатывающего 

завода, а в 1976 году – завода азотных удобрений в Литве.  

В 1978 году в сжатые сроки было завершено строительство комплекса объектов Новополоцкого за-

вода белково-витаминных концентратов (БВК).  

В 1979 году на комплексе ортоксилола Новополоцкого НПЗ произведен монтаж тяжелых колонн 

весом по 400 тонн и 100-метровой дымной трубы.  

1980 год – выполнение большого объема работ в Норильске на металлургическом заводе, 1981 год – 

строительство ПО "Стекловолокно" (Полоцк).  

В 1983 году предприятие участвовало в строительстве газопровода "Уренгой–Поморы–Ужгород". В 

эти и последующие годы управление вело монтаж уникального оборудования и трубопроводов высокого 

давления в Гродно, Новгороде, Перми, а также строило объекты за рубежом в Эфиопии, Египте, на Кубе... 

В 1997 году управление преобразовано в открытое акционерное общество. 

Сегодня "Нефтезаводмонтаж" – генподрядная строительно-монтажная организация, 

специализирующаяся на строительстве объектов химического, нефтехимического и 

нефтеперерабатывающего комплексов, которая оснащена современной техникой и оборудованием. 

Потенциал предприятия позволяет возводить объекты в любой части мира с гарантией качества и 

надежности. 

В последние годы тут ведется целенаправленная работа по модернизации технической базы, 

подготовке персонала, расширению сферы деятельности копании с целью создания новых перспективных 

направлений. Осуществляя функции генподрядчика, организация сегодня выполняет широкий спектр работ, 

требующих высокого профессионализма персонала. Это не только общестроительные работы, но и 



изготовление, монтаж и ремонт сосудов, работающих под давлением, другого специального оборудования, 

металлоконструкций, трубопроводов, промышленных печей, металлических и железобетонных резервуаров. 

ОАО "Нефтезаводмонтаж" также ведет строительство и реконструкцию предприятий нефтехимического 

комплекса, магистральных трубопроводов. Среди дополнительных услуг прежде всего стоит отметить 

международные и междугородные автомобильные перевозки грузов, деревообработку, огнезащиту. 

Качество для ОАО "Нефтезаводмонтаж" – стратегический показатель. Высокая культура 

производства, современная техника и технологии, профессионализм и квалификация сотрудников 

гарантируют качество продукции и услуг. 

"Нефтезаводмонтаж" имеет сертификат соответствия требованиям СТБ ИСО 9001–2001. 

Разработано 63 стандарта предприятия по системе менеджмента качества по ИСО 9000, а также 31 стандарт 

по различным видам деятельности, которые обеспечивают точное соблюдение технологии выполнения 

строительно-монтажных работ. На предприятии пересмотрен весь парк инструментов, приспособлений и 

механизмов, необходимых в работе. От некоторых из них отказались как от не удовлетворяющих 

требованиям к качеству выполнения работ. Были приобретены и внедрены новые, современные, более 

эффективные. При ОАО "Нефтезаводмонтаж" в качестве структурного подразделения функционирует одна 

из лучших в стране аккредитованная контрольно-сварочная лаборатория. 

Все последние годы в связи с ростом объемов работ растет количество работающих. Сегодня на 

предприятии трудится 1237 человек, а средняя зарплата составляет более миллиона рублей. Авторитет 

акционерного общества настолько высок, что сегодня количество заказов превышает мощность предп-

риятия. И это при том, что "Нефтезаводмонтаж" очень мощное предприятие. Например, его краны могут 

поднять одновременно 1000 тонн грузов. Не говоря уже про другую, нередко уникальную технику. 

Уникальные здесь и работники. Ведь предприятию часто приходится работать на сложнейших 

технологических объектах, каждый из которых неповторим. А такое под силу только промышленно-

строительной элите. 

За 50 лет работы ОАО “Нефтезаводмонтаж” введены: нефтеперерабатывающий завод ОАО 

«Нафтан» (один из крупнейших в Европе), химический комбинат ОАО «Полимир», новые мощности на 

производственном объединении  «Стекловолокно», Надеждинском металлургическом комбинате (г. 

Норильск), Новгородском «Азот», Гродненском «Азот». В процессе выполнения работ на вышеупомянутых 

предприятиях. ОАО «Нефтезаводмонтаж» осуществляло и осуществляет  активное взаимодействие с 

фирмами  Японии,  Италии,  Англии, Швейцарии,  Германии,  Чехии, Хорватии. Из построенных в 

последнее время объектов необходимо выделить наиболее значимый – это комплекс «Гидрокрекинг» на 

ОАО «Нафтан», который является весьма важным объектом для нефтеперерабатывающей промышленности 

Республики Беларусь. 

Эффективная работа ОАО «Нефтезаводмонтаж» отмечена Министерством архитектуры и 

строительства на коллегии по итогам работы за 2004 год. По результатам конкурса за достижения в 

строительной отрасли Республики Беларусь ОАО «Нефтезаводмонтаж» присужден почетный диплом 

победителя в номинации «Предприятие года». 
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ДАЎГАПОЛЬСКІ ЦОДЗІК ЛЬВОВІЧ 

Да 130-годдзя з дня нараджэння (1879) 
 

  

 
Цодзік Львовіч Даўгапольскі нарадзіўся 11 жніўня 1879 года  ў сям’і настаўніка, які навучаў 

рэлігійным спевам. Засвоіўшы майстэрства па перапрацоўцы шчаціны, Ц.Л. Даўгапольскі ў юнацкім узросце 

працаваў у г. Невелі на шчаціннай фабрыцы (1894–1907 гг.). Пасля здачы экстэрнам экзаменаў на званне 

хатняга настаўніка настаўнічаў у в. Захар’іна Магілёўскай губерніі (1910–1911 гг.). У 1912–1918 гг. загадваў 

яўрэйскім вучылішчам  у Гарадку. Уваходзіў у Бунд (1917). У 1918–1921 гг. працаваў інструктарам  

Наркамасветы па Віцебскай і Магілёўскай абласцях. У 1922–1932 гг. – дырэктар дзіцячага дома ў Віцебску. 

У 1925–1932 гг. – літаратурны супрацоўнік, рэдактар яўрэйскай газеты “Октобэр” у Мінску. З 1933 г. 

працаваў у Дзяржкамвыдзе БССР. У 1937 г. быў незаконна асуджаны. У 1943 г. вызвалены, жыў на Урале, 

займаўся педагагічнай працай. Пасля вайны жыў у Віцебску. Цяжка захварэўшы, пераехаў да дачкі ў 

Ленінград, дзе і памёр 16 ліпеня 1957 года. 

Першае апавяданне “Электрычнасць” было надрукавана ў 1917 г. ў газеце ”Віцебскі  рабочы”. У 

1925–1926 гг. у часопісе “Штэрн” быў змешчаны раман Ц. Даўгапольскага “Каля адчыненай брамы”. 

Выходзілі яго зборнікі апавяданняў “На савецкай зямлі” (1928 г.), ”Навыварат” (1929 г.); аповесць 

”Агітпоезд”, раман “Шоўк” (1933 г.). У пасляваенныя гады на рускай мове выдадзены зборнік апавяданняў 

“Гэта было даўно” (1950 г.), аповесць”На берагах Сылвы” (1955 г.) і іншыя творы.  

Стыль яго твораў блізкі стылю газетных нарысаў і фельетонаў. У гэтых жанрах  Ц. Даўгапольскі 

выступаў таксама.  

Пісаў на яўрэйскай, беларускай і рускай мовах. 
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ЛУКАШЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

К 55-летию со дня рождения (1954) 

 

  

 

Лукашенко Александр Григорьевич родился 30 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района, 

Президент Республики Беларусь. Окончил Могилёвский педагогический институт (1975), БСХА (1985). В 

1975–1977 гг., 1980–1982 гг. проходил службу в пограничных войсках и Советской Армии. В 1977–78 гг. на 

комсомольской работе в Могилёве. В 1978–80 гг. ответственный секретарь Шкловской районной 

организации общества «Знания». С 1982 г. на ответственных должностях в АПК. В 1990–94 гг. депутат 

Верховного Совета Республики Беларусь, где в апреле 1993 – июле 1994 гг. возглавлял комиссию по борьбе 

с коррупцией. 10.07.1994 г. избран Президентом Республики Беларусь (переизбран в 2001 и 2006 гг.).  

Последовательно отстаивает курс на консолидацию общества, построение социально-

ориентированной экономики на основе инноваций, развитие национальной культуры, науки, спорта, 

повышение благосостояния народа, укрепление белорусской государственности.  

В целях расширения участия народа в управлении государством по инициативе Лукашенко введён 

институт Всебелорусского народного собрания (первое проведено в октябре 1996 г.). По его инициативе 

14.05.1995  г. проведён референдум, на котором большинство населения Республики Беларусь одобрило 

идею интеграции с Россией на равноправной основе, высказалось за новую государственную символику, 

придание русскому языку равного статуса с белорусским; на референдуме 24.11.1996 г. – за создание вместо 

Верховного Совета двухпалатного парламента – Национального собрания Республики Беларусь и другие 

изменения в Конституцию Республики Беларусь 1994 г. Инициатор подписания Договоров о создании 

Сообщества (2.04.1996 г.) и Союза (2.04.1997 г.) Беларуси и России. 8.12.1999 г. совместно с Президентом 

Российской Федерации подписал Договор о создании Союзного государства. Вместе с руководителями 

других государств на встрече на высшем уровне в Стамбуле подписал Хартию европейской безопасности  

(19.11.1999 г.).  

Развивая интеграцию с другими государствами ближнего и дальнего зарубежья, Лукашенко 

одновременно укрепляет суверенитет, национальную независимость Республики Беларусь, проводит 

многовекторную внешнюю политику, направленную на развитие дружеских отношений и сотрудничество 

со всеми странами мира, активизирует участие Республики Беларусь в международных организациях. 

Последовательно выступает за построение многополярного мира и укрепление роли ООН в международной 

жизни.  

В 2005–06 гг. председатель Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества, с июня 2006 г. – Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности. Лукашенко является Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь, 

возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь. С 1997 президент Национального олимпийского 

комитета Беларуси. 
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ПОЛАЦКІ РАЁН 

Да 80-годдзя ўтварэння (1924) 

 

  

 
Полацкі раён размешчаны ў цэнтры Віцебскай вобласці. Ён утвораны 15 жніўня 1924 г. ў складзе 

Полацкай акругі (знаходзіўся да ліпеня 1930 г.). У лютым 1938 г. раён увайшоў у Віцебскую вобласць. У 

сучасных межах з 1960 г. Плошча раёна 3,2 тыс. км2. Насельніцтва на 2003 г. складала 30,8 тыс. чалавек. 

Пераважаюць сельскія жыхары, гарадскога насельніцтва 2,8 тыс. чалавек. Сярэдняя шчыльнасць 10 чалавек 

на 1 км2. Жывуць беларусы (84,8%), рускія (11,8%), украінцы (1,6%) і інш. Цэнтр раёна – горад Полацк. У 

раён уваходзяць горад Наваполацк, гарадскі пасёлак Ветрына, 405 сельскіх населеных пунктаў. 

Адміністрацыйна падзяляецца на 19 сельсаветаў: Адамоўскі, Азінскі, Астроўшчынскі, Бабыніцкі, 

Баравухскі, Вароніцкі, Гаранскі, Гомельскі, Заазерскі, Зялёнкаўскі, Маласітнянскі, Нацкі, Палатоўскі, 

Салоніцкі, Трудаўскі, Фарынаўскі, Шпакоўшчынскі, Экіманскі, Юравіцкі, а таксама Ветрынскі пасялковы Савет. 

Па тэрыторыі раёна праходзяць чыгункі Невель (Расія)–Полацк–Маладзечна, Віцебск–Полацк–

Даўгаўпілс (Латвія). Аўтадарогамі злучаны з Віцебскам і Рыгай, Лепелем, Глыбокім, Міёрамі, 

Верхнядзвінскам, Асвеяй, Апочкай (Расія), Расонамі. 

Тэрыторыя раёна знаходзіцца ў межах Полацкай нізіны. Паверхня пераважна плоская, з марэннымі 

ўзгоркамі, рачнымі далінамі, камамі, азёрнымі катлавінамі. Большая частка ляжыць на вышыні 125–150 м. 

За 2 км на поўдзень ад гарадскога пасёлка Ветрына найвышэйшы пункт 180 м. 

Сярод карысных выкапняў ёсць торф, гліны і суглінкі, пясчана-жвіровы матэрыял, будаўнічы пясок, 

а таксама мінеральныя воды. 

У студзені сярэдняя тэмпература паветра –7,6 0 С, у ліпені 20 0 С. За год выпадае 751 мм ападкаў. 

Вегетацыйны перыяд доўжыцца 186 сутак. 

Па тэрыторыі раёна працякае 21 рака. Найбольшая – Заходняя Дзвіна са шматлікімі прытокамі: 

Абалянка, Сосніца, Палата, Тураўлянка, Ушача, Нача і інш. У раёне шмат азёр. Толькі на ўліку знаходзіцца 



191 возера. 61 возера мае рыбапрамысловае значэнне. Найбольшыя азёры: Янова, Вядзета, Чарвятка, 

Найліцкае, Гомель, Болныра, Усомля. 

Больш за палавіну тэрыторыі раёна (61%) займае лес. 

На тэрыторыі раёна 114 балот. Найбольшыя з іх Сосніца–Дражбітка, Судзіна, Замошша, Ізмацкае, Чарвятка. 

У раёне створаны заказнікі рэспубліканскага значэння: біялагічны Лонна для захавання ў 

прыродным стане журавін, гідралагічныя Вялікае Астравіта і Глыбокае–Чарбамысла, тут знаходзіцца частка 

ландшафтнага заказніка Казьянскі. 

Пад сельскагаспадарчымі ўгоддзямі 54,8 тыс. га. Спецыялізацыя сельскай гаспадаркі – малочна-

мясная жывёлагадоўля. Вырошчваюць збожжавыя культуры, бульбу, лён, агародніну. У раёне ёсць 

калектыўныя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, фермерскія гаспадаркі, сельскагаспадарчыя кааператывы, 

птушкафабрыка. 

Працуюць прадпрыемствы дрэваапрацоўчай прамысловасці, а таксама першаснай апрацоўкі лёну, 

будаўнічых матэрыялаў і інш. 

У сістэме адукацыі 17 сярэдніх, 9 базавых, 8 пачатковых школ, школа-інтэрнат, 9 школ-садкоў. Ёсць 

цэнтр карэкцыйна-развівальнага навучання і рэабілітацыі, сацыяльны прытулак, раённае аб'яднанне 

пазашкольнай работы. 

На Полаччыне працуе 80 устаноў культуры: 23 дамы культуры, 7 клубаў, 3 клубы-бібліятэкі, 3 

школы мастацтваў, Цэнтр рамёстваў, навукова-метадычны цэнтр. 10 творчых аматарскіх калектываў маюць 

званне народных. 

У раёне 15 рэлігійных абшчын: 8 праваслаўных, 3 каталіцкія, 4 пратэстанцкія. 

Як помнікі прыроды рэспубліканскага значэння ахоўваюцца валун каля вёскі Свяціца, скопішча 

валуноў «Янава» ў вёсцы Бікульнічы, камавы пагорак «Валатоўка». Ахоўваюцца і масівы тарфянікаў 

Нядружынскае і Кляшторна. 

У раёне 24 помнікі археалогіі. Каля вёсак Баркі, Бельчыца, Гаравыя, Глінішча, Далецкія, Дзявічкі, 

Замошша, Захарнічы, Крумплёва, Плусы, Пуканаўка, Пятроўцы, Рудня, Субаўшчына, Шалкова, Экімань 

выяўлены гарадзішчы, селішчы, курганныя могільнікі. 

На паўднёва-заходнім беразе возера Сітна, каля вёскі Малое Сітна, захаваліся рэшткі замчышча 16 

ст. Сітна, ва ўрочышчы Гарадзішча каля вёскі Туроўля – таксама рэшткі замчышча гэтага перыяду, на 

правым беразе Заходняй Дзвіны каля вёскі Кушлікі – земляныя ўмацаванні 17 ст. 

Да помнікаў архітэктуры і сядзібна-паркавага мастацтва адносяцца царква і сядзіба пачатку 20 ст. ў 

вёсцы Бяздзедавічы, Свята-Мікольская царква 18 ст. і сядзіба сярэдзіны 19 ст. ў вёсцы Быкоўшчына. 

У былым маёнтку Цярэспаль нарадзіўся гісторык і публіцыст 19 ст. М.І. Балінскі, у былым фальварку 

Іваноўшчына – збіральнік беларускага музычнага фальклору 1920–30-х гг. А.А. Грыневіч. Вёска 

Будзькаўшчына – радзіма дзеяча беларускай культуры пачатку 20 ст. Б.І. Эпімах-Шыпілы. 

За 6 км ад Полацка размешчаны горад Наваполацк. Ён узнік у 1958 г. ў сувязі з будаўніцтвам 

нафтахімічнага прамысловага комплексу. Пры будаўніцтве горада і заводаў тут было знесена 30 вёсак. 

Горад вядомы буйнымі вытворчымі аб'яднаннямі «Нафтан» і «Палімір», іншымі прадпрыемствамі. Тут 

знаходзіцца Полацкі дзяржаўны універсітэт. Створаны Цэнтр нацыянальнай культуры і рамёстваў, Музей 

гісторыі і культуры горада, экспазіцыя якога адлюстроўвае гісторыю будаўніцтва і развіцця сучаснага 

Наваполацка. 
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ВІЦЕБСК 

Да 1035-годдзя заснавання (974) 

 

  

 
Віцебск – адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі. Ён размешчаны на рацэ Заходняя Дзвіна, у 

сутоках рэк Віцьба і Лучоса. Адлегласць ад Віцебска да Мінска – 300 км. Горад – важны вузел чыгуначных 

шляхоў на Маскву, Санкт-Пецярбург, Оршу і Полацк, а таксама перакрыжаванняў аўтадарог у гэтых і інш. 

напрамках. У Віцебску ёсць рачны порт на Заходняй Дзвіне, а таксама аэрапорт. 

На 2003 г. у Віцебску было 351 тыс. жыхароў. Горад падзяляецца на 3 раёны. Адміністрацыйна 

Віцебску падпарадкаваны гарадскі пасёлак Руба. 

Паводле археалагічных даследаванняў, чалавек пасяліўся тут яшчэ ў каменным веку. Віцебскі 

летапіс С. Аверкі 1768 г., які складзены на аснове матэрыялаў М. Панцырнага, называе заснавальніцай 

горада кіеўскую княгіню Вольгу. У 974 г. яна разбіла печанегаў і яцвягаў, пераправілася цераз Дзвіну, 

заначавала з войскам, а пасля на гары, што спадабалася ёй, заклала замак. 

Назву горад атрымаў ад ракі Віцьба. Летапісныя яго назвы Видбеск, Видебск, Витьбеск, Витепеск. 

Старажытны цэнтр горада – гарадзішча (Замкавая гара), якое размяшчалася на левым беразе Віцьбы 

на высокім узгорку. Вакол Замкавай гары ў 9–пачатку 10 ст. ўзніклі 3 паселішчы крывічоў. У выніку 

аб'яднання паселішчаў на мяжы 10–11 ст. склаўся горад. У 11 ст. Віцебск уяўляў сабой дзядзінец плошчай у 

0,7 га на Замкавай гары і пасад, які ўключаў тэрыторыю вакол дзядзінца, а яшчэ плошчу на правым беразе 

Віцьбы, на Дзвінскім узвышшы. 

Віцебск меў зручнае геаграфічнае размяшчэнне: праз яго праходзілі гандлёвыя шляхі з «вараг у 

грэкі», а таксама з Волгі ў Варажскае мора. 

Належаў горад вялікім кіеўскім князям. У 1021 г. вялікі князь кіеўскі Яраслаў Мудры перадаў 

Віцебск полацкаму князю Брачыславу Ізяславічу. Пасля смерці полацкага князя Усяслава Брачыславіча ў 

1101 г. Віцебск стаў цэнтрам удзельнага Віцебскага княства. У 1130–40-я гг. горад належаў князю Васільку 

Святаславічу, а з 1165 г. – князю Давыду Расціславічу. У сярэдзіне 12 ст. ў Віцебску пабудавана 

Дабравешчанская царква. У 1167 г. горад узяў у аблогу мінскі князь Валадар Глебавіч. А ў 1196 г. каля 

Віцебска адбылася бітва аб'яднаных сіл полацкіх і чарнігаўскіх князёў са смаленскімі князямі. Полацкія 

князі перамаглі і вярнулі сабе віцебскае княжанне. 

У 1220–30-я гг. Віцебск, магчыма, належаў полацкаму князю Брачыславу, які ў 1239 г. аддаў сваю 

дачку замуж за Аляксандра Неўскага. А ўжо ў канцы 13 – пачатку 14 ст. ў Віцебску княжыў Міхаіл 

Канстанцінавіч. 3 1318 г. валадарыў Яраслаў Васілевіч, які аддаў сваю дачку Марыю замуж за крэўскага 

князя Альгерда Гедзімінавіча. У 1320 г. пасля смерці Яраслава віцебскім князем стаў муж Марыі Яраслаўны, 

вялікі князь ВКЛ Альгерд. Такім чынам Віцебск увайшоў у склад ВКЛ. У 1351 г. было закончана 



будаўніцтва мураваных Верхняга і Ніжняга замкаў, княжацкага палаца. У 1370-я гг. горадам валодаў Ягайла. 

У 14 ст. Віцебск стаў цэнтрам Віцебскага павета. 

3 канца 14 ст. Віцебск быў цэнтрам міжусобнай барацьбы паміж сынамі і суродзічамі Альгерда за 

права валодання гэтым важным стратэгічным пунктам усходняй Беларусі. Неаднаразова замкі супрацьстаялі 

шматлікім і працяглым аблогам. 3 сярэдзіны 15 ст. горад паступова адраджаўся, павялічвалася колькасць яго 

жыхароў. У 1441 г. ён названы ў ліку 15 найбуйнейшых гарадоў ВКЛ. Вялікі князь ВКЛ Казімір Ягелончык 

у 1444 г. ўстаўнай граматай даў Віцебску абмежаванае самакіраванне. 

У 15–16 ст. Віцебск стаў буйным гандлёвым і рамесным цэнтрам. Яго гандлёвыя шляхі 

працягнуліся не толькі па тэрыторыі ВКЛ, але і ў Германію, Чэхію, Італію, Венгрыю, Маскоўскую дзяржаву, 

у краіны Прыбалтыкі. Віцебскія купцы вывозілі збожжа, крупы, канапляны і льняны алей, пяньку, паташ, 

футра, за мяжой куплялі на продаж сукно, золата, шаўковыя тканіны, каштоўныя камяні і інш. тавары. У 

горадзе ўзніклі рамесныя цэхі кавалёў, ганчароў, гарбароў, сталяроў, збройнікаў, майстроў па вырабе кафлі. 

Развіваўся і сам горад. Выраслі новыя пасады, з'явіліся слабоды. 

3 пачатку 16 ст. Віцебск апынуўся ў паласе частых ваенных паходаў рускіх ваявод. Горад не раз быў 

спустошаны, а яго гараджане траплялі ў палон. У 1506 г. ўтворана Віцебскае ваяводства. Віцебск стаў яго 

цэнтрам. У 1597 г. вялікі князь ВКЛ Жыгімонт III Ваза даў Віцебску магдэбургскае права. Горад атрымаў 

свой герб: у блакітным полі пагрудная мужчынская выява, пад якой змешчаны чырвоны меч. Віцебску 

дазвалялася мець уласную пячатку і ратушу. Спачатку ратуша была пабудавана драўляная, а ў 1775 г. ўзвялі 

мураваную. З'явіўся гасціны двор, адзін раз на год пачаў праводзіцца кірмаш. 

3 2-й палавіны 16 ст. Віцебск стаў месцам дзеяння розных хрысціянскіх плыняў: кальвіністаў, 

езуітаў. Праваслаўныя брацтвы адкрывалі свае школы, выступалі супраць паланізацыі і акаталічвання, 

супраць прызнання уніяцкай царквы. У 1623 г. ў Віцебску ўспыхнуў бунт супраць полацкага уніяцкага 

архіепіскапа І. Кунцэвіча. Бунт быў задушаны каралеўскім войскам, а горад пазбаўлены магдэбургскага 

права. Гэта права было вернута толькі ў 1644 г. 

У сярэдзіне 17 ст. Віцебск уяўляў сабой буйны адміністрацыйны, рамесны і гандлёвы цэнтр. У ім 

было больш за тысячу дамоў. Насельніцтва складала каля 10 тыс. жыхароў. Тут развіваліся метала- і 

дрэваапрацоўка, гарбарнае, ганчарнае, васкабойнае рамёствы, а таксама мёдаварэнне. Уяўленне пра 

планіроўку і забудову горада таго часу дае унікальны графічны дакумент – «Чарцёж» Віцебска, зроблены ў 

1664 г. Сярод гарадскіх будынкаў найбольш адметнымі былі гасціны двор, Свята-Духаўская, Сімяонаўская, 

Спаса-Праабражэнская, Увядзенская цэрквы, палац Агінскага. У драўляным грамадскім і культавым 

дойлідстве склалася самабытная так званая Віцебская школа дойлідства. 

Цяжкія выпрабаванні выпалі віцяблянам у час вайны Расіі з Рэччу Паспалітай у 1654–67 гг. У 

Паўночную вайну 1700–21 гг. у Віцебску ў 1701 г. размяшчаўся генеральны штаб рускіх войск. Тут тройчы 

пабываў Пётр I. У 1708 г. горад быў спалены. 3 таго часу пачаўся яго заняпад. Горад наогул часта цярпеў ад 

пажараў. 

Пасля 1-га падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 г. Віцебск далучаны да Расійскай імперыі. У 1772–77 гг. 

ён быў цэнтрам Віцебскай правінцыі. Як павятовы горад уваходзіў у склад Пскоўскай, а з 1776 г. Полацкай 

губерняў. У 1796 г. Віцебск стаў цэнтрам Беларускай, а з 1802 г. – Віцебскай губерняў. Расло гарадское 

насельніцтва: у 1772 г. яно складала 3083 чалавекі, а ў 1785 г. – 10 501 жыхар. 

У 1777 г. ў Віцебску пачало дзейнічаць першае прамысловае прадпрыемства – гарбарня, у 1797 г. 

пачала працаваць губернская друкарня. У1781 г. Віцебску нададзены новы герб: на чырвоным полі з 

сярэбранымі палосамі выява ўзброенага вершніка. 



У канцы 18 – пачатку 19 ст. распрацоўваліся рэгулярныя планы забудовы Віцебска. Планіровачна 

горад падзяляўся на 3 часткі: Узгорскую паміж Заходняй Дзвіной і Віцьбай, Заручаўскую паміж Віцьбай і 

Ручаём, Задзвінскую па правым беразе Заходняй Дзвіны. Сфарміраваўся развіты грамадскі цэнтр з Саборнай 

і Рыначнай плошчамі. На высокім беразе Заходняй Дзвіны быў пабудаваны палац губернатара. У розных 

частках горада стаялі кляштар бернардзінцаў, Успенская царква і манастыр базыльян, Варварынскі касцёл, 

Троіцкая царква Маркава манастыра і інш. Цэнтр горада забудоўваўся 2–3-павярховымі дамамі. У 2-й 

палавіне 18 ст. Віцебск стаў другім па велічыні горадам Беларусі пасля Магілёва. У 1789 г. ў горадзе 

адчынена некалькі 2- і 4-класных вучылішчаў, а ў 1794 г. пачало працаваць 4-класнае рэальнае вучылішча. У 

пачатку 19 ст. адкрылася першая свецкая навучальная ўстанова – жаночае вучылішча, а ў 1808 г. першая 

мужчынская гімназія. У 1800 г. для расследавання прычын голаду сюды прыязджаў рускі пісьменнік, 

сенатар Г. Дзяржавін. У вайну 1812 г. 28 ліпеня Віцебск занялі французскія войскі. Яны разрабавалі і спалілі 

горад. Скарацілася гарадское насельніцтва. Калі ў пачатку 1812 г. мужчын было 7808, то ў 1812 г. засталося 

толькі 2415. 

3 цягам часу горад зноў адрадзіўся. У 1825 г. ў ім 16,9 тыс. жыхароў. Тут працавалі 10 

прадпрыемстваў, 135 крам, 8 корчмаў, 150 шынкоў, 6 навучальных устаноў. 24 царквы ўпрыгожвалі горад 

купаламі. У 1826 г. створана Беларускае вольнае эканамічнае таварыства, у 1834 г. – Віцебскае таварыства 

ўрачоў. Адчынена настаўніцкая семінарыя. У 1838 г. пачала выдавацца газета «Витебские губернские 

ведомости». У 1845 г. адкрыўся гарадскі тэатр, у 1845–47 гг. тут з'явіўся балет Піёна, а з канца 19 ст. пры 

тэатры дзейнічаў прафесійны сімфанічны аркестр. Віцэ-губернатарам Віцебска ў 1853–54 гг. быў рускі 

пісьменнік І. Лажэчнікаў. 

3 2-й палавіны 19 ст. ўмацоўваліся эканамічныя сувязі Віцебска з прыбалтыйскімі, украінскімі, 

рускімі гарадамі. Прыкметна пашырылася тэрыторыя горада. Вялося будаўніцтва дарог, мастоў. Узводзіліся 

мураваныя будынкі. У 1862 г. створаны Віцебскі цэнтральны архіў старажытных актаў для збірання і 

захоўвання дакументаў часоў ВКЛ на тэрыторыі Віцебскай і Магілёўскай губерняў. Архіварыусам тут 

працаваў А. Сапуноў. 

У 1866 г. праз Віцебск пракладзена Рыга–Арлоўская чыгунка. Пазней чыгуначныя лініі звязалі 

горад з Масквою, Пецярбургам, Кіевам і Брэстам. 3 пракладкай чыгункі была створана Прывакзальная 

плошча, узведзены будынак вакзала. У 1877 г. заснаваны чыгуналіцейная і чыгуначныя майстэрні, у 1883 г. 

– тытунёва-махорачная, у 1892 г. – акулярная, у 1898 г. – папярова-кардонная фабрыкі. Развіваліся інш. 

вытворчасці. У 1870 г. адкрыта Марыінская жаночая гімназія. Віцебская фельчарская школа, адкрытая ў 

1872 г., рыхтавала медыцынскіх работнікаў сярэдняй кваліфікацыі. У 1890 г. адкрылася духоўная семінарыя, 

а ў 1902 г. – епархіяльнае духоўнае вучылішча. У 1891 г. ў горадзе былі 22 навучальныя ўстановы, 5 

бібліятэк, чытальня. У 1893 г. пачаў працу Віцебскі царкоўна-археалагічны музей, заснаваны па ініцыятыве 

Е. Раманава і А. Сапунова. 

Паводле перапісу 1897 г., у Віцебску 65 871 жыхар, каля 2800 дамоў, 102 фабрычна-заводскія 

прадпрыемствы, 31 навучальная ўстанова, 3 друкарні, 2 бальніцы на 145 ложкаў. У 1897 г. Бельгійскае 

акцыянернае таварыства пабудавала ў Віцебску электрастанцыю, у 1898 г. – першую на Беларусі 

трамвайную лінію з электрычнай цягай. У цэнтры горада быў пракладзены водаправод. Дзейнічалі буйныя 

акцыянерныя прадпрыемствы – лёнапрадзільная фабрыка «Дзвіна» і піваварны завод акцыянернага 

таварыства «Левенбрэй». У 1898 г. пачала працаваць мастацкая школа-майстэрня Ю. Пэна. У маёнтку 

Здраўнёва пад Віцебскам у 1892–94 гг. перыядычна жыў і працаваў рускі мастак І. Рэпін. 



У 1913 г. ў Віцебску 109 тыс. жыхароў. Гэта – адзін з найбольш буйных прамысловых цэнтраў. У ім 

дзейнічала 45 фабрык і заводаў. Усяго ў прамысловасці ў той час было занята каля 8 тыс. чалавек, у т.л. 40% 

у тэкстыльнай і каля 20% у металаапрацоўчай галінах. Працавалі першы на Беларусі настаўніцкі інстытут, 

які быў адкрыты ў 1910 г., рэальнае вучылішча. У 1911 г. адкрылася Віцебскае аддзяленне Маскоўскага 

археалагічнага інстытута. 

У 1-ю сусветную вайну Віцебск стаў прыфрантавым горадам. Сюды перамясціліся штаб Дзвінскай 

ваеннай акругі, інш. ваенныя ўстановы, шпіталі. Гарнізон горада ў 1916 г. налічваў 40 тыс. ваеннаслужачых. 

Прадпрыемствы былі пераведзены на выпуск ваеннай прадукцыі, створаны новыя майстэрні, іншыя 

прадпрыемствы для абслугоўвання патрэб фронту. 

Палітычнае жыццё Віцебска актывізавалася ў выніку Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. Каля 20 розных 

партый і рухаў уключыліся ў барацьбу за ўладу і ўплыў на насельніцтва горада. 27 кастрычніка (9 лістапада) 

1917 г. ўладу ў горадзе ўзяў у свае рукі Віцебскі ваенна-рэвалюцыйны камітэт. 2 лютага 1919 г. Віцебск 

увайшоў у склад РСФСР. 

У 1918 г. ў Віцебску адкрылася народная кансерваторыя з сімфанічным аркестрам. У 1919–23 гг. 

працавала створаная М. Шагалам народная мастацкая школа, у якой выкладалі К. Малевіч, Р. Фальк, С. 

Юдовін і інш. Пры школе існаваў музей сучаснага мастацтва. У 1920 г. ў горадзе працавала 25 школ і 15 

бібліятэк. 

3 сакавіка 1924 г. Віцебск вернуты БССР, ён стаў цэнтрам Віцебскага раёна і Віцебскай акругі. У 

1920-я гг. горад ператварыўся ў буйны прамысловы і культурны цэнтр Беларусі. У 1927 г. тут было 36 

прадпрыемстваў цэнзавай прамысловасці, буйнейшыя з іх фабрыкі льнопрадзільная «Дзвіна», швейная 

«Прафінтэрн», панчошная, завод «Чырвоны металіст». Па стане на 1923 г. у Віцебску было 90 918 жыхароў, 

у 1926 – 98 808. У 1928–33 гг. была ўведзена ў дзеянне швейная фабрыка «Сцяг індустрыялізацыі» – адна з 

буйнейшых новабудоўляў СССР, панчошна-трыкатажная фабрыка імя КІМ. Адкрываліся тэхнікумы, 

вучылішчы. 3 1924 г. дзейнічала філія літаратурнага аб'яднання «Маладняк». У 1926 г. адкрыўся 2-і 

Беларускі тэатр, цяпер гэта Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа. 

У 1933 г. ў Віцебску ўжо 125,3 тыс. жыхароў. У гэты час вялося комплекснае будаўніцтва горада, 

ствараліся жылыя пасёлкі каля буйных прамысловых прадпрыемстваў. 4-павярховыя дамы будаваліся на 

галоўных магістралях горада. У 1938 г. тут разам з арцелямі дзейнічала 209 прадпрыемстваў, якія выпускалі 

28% прамысловай прадукцыі ўсёй Беларусі. 

15 студзеня 1938 г. Віцебск стаў цэнтрам створанай Віцебскай вобласці. У тым жа годзе яму 

нададзены статус горада абласнога падпарадкавання. У 1938 г. распрацаваны і першы генеральны план 

горада, які вызначыў перспектывы далейшага яго развіцця. У перадваенным 1940 г. насельніцтва Віцебска 

склала 180 тыс. чалавек. У гэты час у горадзе працавалі 4 вышэйшыя навучальныя ўстановы, 15 сярэдніх 

спецыяльных навучальных устаноў, 43 агульна-адукацыйныя школы, 2 НДІ, 40 бібліятэк, цырк, 19 дамоў 

культуры і клубаў, 4 музеі, драматычны тэатр. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны 11 ліпеня 1941 г. Віцебск акупіравалі нямецка-фашысцкія 

захопнікі. Горад мужна абараняла народнае апалчэнне. 3 першых дзён акупацыі дзейнічала Віцебскае 

патрыятычнае падполле. Яно налічвала 15 тыс. чалавек. У гады акупацыі гітлераўцы стварылі ў горадзе 5 

лагераў смерці. У Віцебску і ваколіцах фашысты загубілі 76 тыс. ваеннапалонных, каля 62 тыс. мірных 

грамадзян. На Віцебшчыне загінуў кожны трэці жыхар. 

Акупанты знішчылі 93% жыллёвага фонду горада, усе прадпрыемствы і культурна-асветныя 

ўстановы. Былі разбураны масты, чыгуначныя збудаванні, вывезены экспанаты абласнога краязнаўчага 



музея і яго бібліятэка, што налічвала 5 тыс. тамоў кніг, архіў Віцебскай вобласці таксама з бібліятэкай. 26 

чэрвеня 1944 г. ў выніку Віцебска–Аршанскай аперацыі горад вызвалілі часці 1-га Прыбалтыйскага і 3-га 

Беларускага франтоў. 

Пасля вайны Віцебск пачаў адбудоўвацца. Аднаўляліся прамысловыя прадпрыемствы, ствараліся 

новыя. Заснаваны завод заточных станкоў, створаны мэблевая фабрыка, дывановы камбінат, шаўкаткацкая 

фабрыка. Пачаў працаваць завод трактарных запасных частак. 

У пасляваенныя дзесяцігоддзі Віцебск аднаўляўся і развіваўся паводле генплана 1946 г. і яго 

карэкціроўкі 1956 г., генплана 1966 г. Праводзілася рэканструкцыя гарадскога цэнтра. Пабудаваны 

чыгуначны вакзал, будынак тэатра імя Я. Коласа. Актывізавалася мастацкае і літаратурнае жыццё абласнога 

цэнтра. Далейшае развіццё горада, яго забудова ажыццяўляліся паводле генеральных планаў 1975 і 1982 гг. 

У цэнтральнай частцы Віцебска захавалася гістарычная планіроўка 16 – 17 ст., а таксама асобныя помнікі 

архітэктуры і гісторыі 18 – пачатку 20 ст. Асноўны раён жылога будаўніцтва – Паўднёва-Усходні, дзе 

ўзведзены 5–9–12-павярховыя дамы. У 1970–90-я гг. пабудаваны 10–16-павярховыя дамы з магазінамі, 

кінатэатрам, рэстаранам на першых паверхах, карпусы грамадскіх і навучальных устаноў. Цераз Віцьбу 

ўзведзены новыя пешаходныя масты. У 1988 г. здадзены ў эксплуатацыю Летні амфітэатр больш чым на 5 

тыс. месцаў. У 1999 г. пабудаваны Лядовы палац спорту, у 2004 г. – гасцініца «Лучоса». 

Сучасны Віцебск – гэта буйны прамысловы і культурны цэнтр Беларусі. У прамысловым комплексе 

развіты машынабудаванне і металаапрацоўка. У гэтых галінах працуюць акцыянернае прадпрыемства 

«Візас», рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства (РУП) «Віцебскі станкабудаўнічы завод «Вістан» і інш. 

Электронная прамысловасць прадстаўлена РУВП «Віцязь», якое выпускае тэлевізары, адкрытым 

акцыянерным таварыствам «Віцебскі прыборабудаўнічы завод», РУВП «Завод «Эвістар» і інш. На лёгкую 

прамысловасць працуюць РУП «Вітэкс», РУП «Фабрыка мастацкіх вырабаў «Купава», адкрытыя 

акцыянерныя таварыствы «Сцяг індустрыялізацыі», «Чырвоны Кастрычнік», «Віцебскія дываны», сумеснае 

прадпрыемства «Белвест» па вытворчасці абутку, сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Марка» і 

інш. Працуюць таксама прадпрыемствы хімічнай (Віцебскае абласное унітарнае прадпрыемства «Вітпласт»), 

харчовай (адкрытыя акцыянерныя таварыствы «Малако», «Віцебскі мясакамбінат», «Маслаэкстракцыйны 

завод», сумеснае прадпрыемства прадуктаў харчавання «Вікас», унітарнае вытворчае прадпрыемства 

«Віцебскі кандытарскі камбінат «Віцьба» і інш.), дрэваапрацоўчай і будматэрыялаў («Віцебскдрэў», 

«Віцебскмэбля», «Завод зборнага жалезабетону № 3» і інш.) галін прамысловасці. 

У Віцебску 2 тэатры – Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Коласа і Беларускі тэатр 

«Лялька». Музычнае жыццё сканцэнтравана вакол абласной філармоніі. 3 1927 г. вяшчае абласное радыё. 3 

1960 г. працуе абласное тэлебачанне. У горадзе 127 бібліятэк. Ёсць абласны краязнаўчы музей. У склад яго 

ўваходзяць мастацкі, літаратурны, гістарычны, прыватных калекцый музеі, музей-сядзіба І. Рэпіна ў вёсцы 

Здраўнёва. Створаны мастацкі музей, Арт-цэнтр імя М. Шагала, прыватная галерэя. Дзейнічае музей 

гісторыі віцебскага трамвая, музей М.П. Шмырова, гарадскі музей воінаў-інтэрнацыяналістаў, музей М. 

Шагала, шмат музеяў пры навучальных установах, прадпрыемствах і інш. У горадзе ёсць батанічны сад. 

У Віцебску выдаюцца газеты: абласная «Народнае слова» (з 1990 г.), раённая «Жыццё Прыдзвіння» 

(з 1938 г., да 1991 г. называлася «Ленінская праўда»); гарадская газета «Віцьбічы» (з 1991 г.). 

У горадзе 12 каледжаў, 42 агульнаадукацыйныя школы, ліцэй, 5 гімназій, 2 школы-інтэрнаты, 

музычнае вучылішча, 4 музычныя школы, 3 школы мастацтваў, мастацкая школа, 21 дзіцяча-юнацкая 

спартыўная школа, дзіцячы школьны дом, 11 сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, у тым ліку 

станкаінструментальны, політэхнічны, індустрыяльна-тэхналагічны тэхнікумы, філіял Вышэйшага каледжа 



сувязі. Працуюць 4 дзяржаўныя ВНУ: Віцебскі універсітэт імя П.М. Машэрава, Віцебская акадэмія 

ветэрынарнай медыцыны, Віцебскі медыцынскі і Віцебскі тэхналагічны універсітэты. Дзейнічае абласное 

аб'яднанне пазашкольнай работы. Створаны філіялы недзяржаўных Міжнароднага інстытута працоўных і 

сацыяльных адносін і Інстытута сучасных ведаў. Ёсць 22 клубныя ўстановы. Больш за 30 калектываў 

мастацкай самадзейнасці маюць званне «народны». 

У Віцебску праводзіцца больш за 30 фестываляў рознага ўзроўню, конкурсы, пленэры. Сярод 

міжнародных фестываляў найбольш вядомыя «Славянскі базар у Віцебску», сучаснай харэаграфіі. 

У горадзе ёсць брацкія магілы падпольшчыкаў, савецкіх воінаў і партызан, а таксама вайсковыя 

могілкі. Створаны мемарыяльны комплекс у гонар савецкіх воінаў-вызваліцеляў, партызан і 

падпольшчыкаў. 

Пастаўлены помнікі героям вайны 1812 г., а таксама П.М. Машэраву, В.З. Харужай, М.П. Шмырову, 

А.К. Гараўцу, воінам-інтэрнацыяналістам. Ёсць помнікі на месцы гібелі падпольшчыкаў і на месцы былога 

лагера смерці перыяду Вялікай Айчыннай вайны. 

Сярод помнікаў архітэктуры захаваліся Дабравешчанская царква 12 ст., ратуша 16–18 ст., 

базыльянскі і трынітарскі манастыры, Варварынскі касцёл 18 ст., Казанская царква 1760 г., Успенская 

адзінаверская царква канца 18 – пачатку 19 ст. 

Як помнік горадабудаўніцтва 16–18 ст. створана гісторыка-архітэктурная зона з фрагментамі 

забудовы вуліц, жылымі дамамі, будынкамі грамадскіх устаноў 18 – пачатку 20 ст. 

У Віцебску нарадзіліся беларускі паэт 19 ст. Я. Вуль, польскі драматург 18 ст. Ф. Князьнін, народны 

артыст Беларусі, кампазітар А. Багатыроў, кампазітар М. Фрадкін і інш. 
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САВІЦКІ ВАЛЯНЦІН МІКАЛАЕВІЧ 

Да 90–годдзя з дня нараджэння (1919) 

 

 
Валянцін Мікалаевіч Савіцкі нарадзіўся 27 верасня 1919 года ў в. Звенячы Талачынскага раёна, 

беларускі жывапісец. Скончыў Віцебскае мастацкае вучылішча (1939). Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 

У мастацкіх выстаўках удзельнічае з 1947 г. Працуе ў галіне тэматычнай карціны, партрэта, пейзажа. Член 

Саюза мастакоў з 1956 г. Сярод твораў: «М.В. Фрунзе ў штабе Заходняга фронту» (1957), «У гады вайны» 

(1965), «Дом, у якім працаваў I Савет рабочых дэпутатаў у Гродне» і «Вуліца першых дэманстрацый» (1969), 

«Свяшчэнныя камяні» (1975), «Партызаны-падрыўнікі» (1980), «Студэнтка-завочніца» (1957), «Шафёры» (1967), «У 

хвіліну адпачынку» (1968), «Будні пасяўной» (1979), партрэты заслужанагаа будаўніка БССР М.П. Ярашэвіча і дзеяча 

рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі Л.Р. Шайкоўскага (1967) і інш. Аўтар пейзажаў Гродзеншчыны: 

«Вечар над Нёманам» (1949), «Занёманскія будні» (1963), «Гродна. Каложа» (1967), «Ізумруд палёў» (1971), 

«Кар'ер на Нёмане» (1975), «Восеньскі матыў»  (1976), «Абнаўленне зямлі» (1977), «На Нёмане» (1981) і 

інш. 

 Творы Валянціна Савіцкага вызначаюцца рэалістычнасцю выявы, псіхалагічнай пранікнёнасцю. 

Для іх характэрны прасторная манера пісьма, сакавіты каларыт, выразнасць дэталей карціны. Многія з іх 

знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, фондах Беларускага саюза мастакоў, Музеі 

сучаснага выяўленчага мастацтва ў Мінску, Беларускім музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 

Гродзенскім гісторыка-археалагічным музеі і інш. 
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Правление ВАКТ, 1925 г. 

БРОДОВСКИЙ АНТОН РАФАИЛОВИЧ 

К 150-летию со дня рождения (1859) 

 

  

 
Антон Рафаилович Бродовский родился 20 октября 1859 года в Новоалександровске Ковенской 

губернии в семье рабочего. После окончания уездного училища был на государственной службе, 

одновременно занимался репетиторством. Продолжить учебу в университете способный, юноша не мог из-

за отсутствия средств, поэтому занялся самообразованием. Да так преуспел в этом, что частные уроки 

вскоре стали главным источником, его существования. Путем самообразования Антон Бродовский овладел 

археологией, палеонтологией, архитектурой. Какое-то время он даже преподавал строительное искусство и 

архитектуру, геодезию, черчение и рисование. О высокой квалификации молодого человека говорит тот 

факт, что его привлекли в 1882–1892 годах к строительству военных крепостей в Ковно и Либаве. С 1893 

года Антон Рафаилович работал чертежником в инженерном управлении Виленского военного округа. Ему 

доверяли ответственные работы по сооружению в Вильно памятника Екатерине II. За многолетнюю 

безупречную службу А. Бродовский удостоен нескольких медалей и денежных премий.  

В 1915 году, в связи с Первой мировой войной, А Бродовский вместе со штабом Виленского 

военного округа оказался в Витебске. Здесь он встретил 1917 год. Когда же в октябре 1918-го витебский 

губернский отдел образования обратился к интеллигенции города с просьбой помочь в деле народного 

просвещения, Антон Рафаилович был одним из тех, кто откликнулся на него. Он предложил создать в 

Витебске исторический музей, для которого был согласен передать свою богатую коллекцию. 

Почти полвека Антон Рафаилович коллекционировал монеты и медали, предметы археологии и 

старины, произведения искусства и народного творчества. Не имея больших средств, он тем не менее 

находил возможность приобретать как целые небольшие коллекции частных лиц, так и отдельные монеты, 

имел богатое нумизматическое собрание. Описать его, к сожалению, не представляется возможным, ибо оно 

в последующие годы растворилось в коллекции витебского музея. Известно, что в нем были монеты средних 

веков Франции, Швеции, Дании, Бельгии, Австрии, Пруссии, России, неевропейских стран, а также 

древнегреческие, византийские, римские, арабские, Золотой Орды. Общее число – около 4,5 тысячи. Но 

предметом особой гордости собирателя были так называемые «ефимки». Так на Руси называли германские 

монеты талеры (название происходит от немецкого слова иоахимталер). Со второй половины XVI века 

русское правительство использовало «ефимки» в валютных операциях (например, для выплаты жалования 

иностранцам). Торговля ими была государственной монополией, и обращение монет внутри страны 

официально запрещалось. В 1653–1654 годах была предпринята попытка превратить «ефимки» в русскую 

монету, для чего на одной из ее сторон чеканились двуглавый орел, дата и слово «рубль». Выпущено их 

было очень мало. Поэтому каждая из этих монет – нумизматическая редкость. Так вот, в коллекции А. 

Бродовского их было 15 экземпляров из 956 известных во всем мире. Все они попали в коллекцию 



Витебского областного краеведческого музея. Ни один из музеев бывшего СССР, за исключением 

Эрмитажа, московского и киевского исторических музеев, не говоря уже о частных собраниях, не имеют 

подобного числа этих редких монет. 

После того как предложение Антона Рафаиловича было принято, ему выделили средства для 

перевозки его собрания в помещение бывшей духовной семинарии. Здесь для будущего музея выделили 

несколько комнат. В работе первого директора было очень много трудностей. Здание оказалось в плохом 

состоянии, нуждалось в ремонте. А. Бродовский почти в одиночку сделал его, оформил витрины. 

Открытие Витебского историко-археологического музея состоялось в 1919 году. И с тех пор в 

течение девяти лет А. Бродовский не расставался со своим детищем, заботился об увеличении его 

коллекций; создавал новые экспозиции. При непосредственном участии Антона Рафаиловича музей 

пополнился уникальными собраниями витеблянина В. Федоровича, витебской ученой архивной комиссии, 

частью коллекции Виленского военного округа, в которых было немало редкостей. Сам Антон Рафаилович 

объезжал различные уголки Витебщины, обследовал брошенные и чаще всего уже разграбленные 

помещичьи усадьбы, в которых нередко находил интересные экспонаты для своего музея. Будучи членом 

существовавшей в 20-е годы комиссии по охране памятников старины и искусства А. Бродовский очень 

много сделал в этом направлении. Признанием больших заслуг директора музея стало избрание его членом 

правления Витебского окружного общества краеведения, созданного в 1925 году.  

Большой страстью Антона Рафаиловича было собирательство книг. Его библиотека насчитывала 

около двух тысяч томов и была одной из крупнейших в Витебске. В ней были представлены русские и 

западные классики, имелись книги по архитектуре, геральдике, естествознанию, минералогии, 

музееведению, каталоги и справочники по нумизматике. Старейшая книга собрания была выпущена в 

Англии в 1638 году.    

С 1 октября 1924 года А. Бродовский оставил заведование музеем, хотя связь с ним не потерял. 

Оставшись одиноким после смерти жены и детей, он много болел и умер 17 марта 1928 года на 69-м году 

жизни. 

 А. Подлипский 
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КОКШТЫС ТАДЭВУШ АНТОНАВІЧ 

Да 75-годдзя з дня нараджэння (1934) 

 

  

 
 Кокштыс Тадэвуш Антонавіч, акцёр Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. 

Коласа, народны артыст Беларусі (1984), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1986). Без яго здабыткаў 

наўрад ці можна ўявіць сённяшні дзень беларускага тэатра, ды і яго нядаўнюю гісторыю. Распавядаючы 

пра творчы шлях акцёра, варта пачаць ад самага пачатку яго жыцця. 

 

У Маладзечанскім раёне ёсць вёска Хоўхлава. Месца гэтае асаблівае. Тут калісь жыў і працаваў 

выдатны беларускі асветнік Сымон Будны (сярэдняя школа зараз носіць яго імя). I яшчэ адзін чалавек 

зробіць вёску знакамітай – Тадэвуш Кокшшс. 3 маленства ён жыў у нейкім сваім, асаблівым свеце – 

бацькавых малюнкаў, показак, што распавядалі маці, дзядзька Гуця ды цётка Маня. Яго дзіцячая 

дыпытлівасць, непасрэдна творчае ўспрыманне свету і прывялі сялянскага хлопца ў Тэатральна-мастацкі 

інстытут. Яшчэ ў маладыя гады ён выдатна ўмеу парадзіраваць спачатку суседзяў, потым выкладчыкаў, 

калег па сцэне, і гэтую здольнасць юнак развіваў у капусніках – спярша інстытуцкіх, а пасля і тэатральных. 

Падчас аднаго творчага вечара ён наважыўся спарадзіраваць рэктара, прычым «пазычыўшы» на час ягоны 

макінтош і капялюш, што віселі ў гардэробе. Гэта было амаль вар'яцтва. Усе прадракалі яму выключэнне з 

інстытута. Вось толькі рэктар аказаўся чалавекам разумным і з пачуццём гумару і ні разу потым аб гэтым не 

ўзгадаў. 

Першай роляй (нават не роляй, а ролькай, «выхадам») у тэатры быў Чорт з «Несцеркі». Падчас 

сцэны са Скамарохам ён выбягаў, круціў хвастом, куляўся. Чорт існаваў, пакуль не парваўся касцюмчык, а, 

каб не шыць новы, «нячыстую сілу» рашылі скасаваць. Пазней артыст перайшоў на ролю Скамароха і ў 

рэшце рэшт стаў іграць 2-га шляхцюка, на жонку якога Несцерка і скакаў з моста. У яскравым спекгаклі 

Барыса Эрына «Клоп» паводле Маякоўскага Кокштыс іграў Клоуна ў пары з Баляславам Сяўко (той 

выконваў Міма). Гэты герой аб'ядноўваў сабой розныя карціны спектакля, выбягаючы з доўгай бамбукавай 

жэрдкай, махаючы ёю ў бок глядзельнай залы. Падчас аднаго з паказаў ён незнарок «прайшоўся» па нейкім 

начальніку з гарвыканкома. У тэатры ўсе прадракалі: «Усё, твая кар'ера закончана». Толькі ізноў памыліліся. 

Гэта быў толькі пачатак кар'еры. 

3 «караля» эпізодаў ён спакваля робіцца майстрам самага шырокага дыяпазону. Па знешніх 

дадзеных прыроджаны комік, Кокштыс не абмяжоўваецца гратэскам, эксцэнтрыкай, буфанадай, 

пашырэннем фармальных, выйгрышных прыёмаў ігры, а імкнецца да псіхалагічнага паглыблення вобразаў, 

трансфармуючы іх у трагікамедыйныя, спасцігаючы іх супярэчлівую чалавечую сутнасць. Нават іграючы 

такіх адмоўных персанажаў, як Расплюеў з «Вяселля Крачынскага» Сухава-Кабыліна ці Гастрыта з «Вечара» 

Дударава, артыст шукаў тую, па яго словах, «чалавечынку», што схавалася на самым донцы душы. 

Сярод адметных вобразаў, сыграных ім на коласаўскай сцэне, Труфальдзіна са «Слугі двух 

гаспадароў» Гальдоні, Благое з «Доктара філасофіі» Б. Нушыча, Жабрака з «Сымона-музыкі» Я. Коласа, 

Шаргаева з «Парога» і Саляніка з «Радавых» А. Дударава, Блазна з «Караля Ліра» У. Шэкспіра, Графа з 



«Любоўнага карагода» А. Шніцлера, Доктара з «Бацысі» А. Стрындберга. Кожная з гэтых работ заслугоўвае 

асобнай размовы. 

Ю. Іваноўскі 
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ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

К 75-летию образования (1934) 

 

  

 
Витебский государственный медицинский университет основан 1 ноября 1934 года, когда 

Витебский опорный пункт заочного института медицинского обучения был преобразован в больницу-

медвуз. Для преподавания специальных дисциплин из Москвы прибыла группа ученых – профессора И.Б. 

Хавин, А.С. Фурман, М.Я. Лясс, из Минска М.А. Хазанов (ректор), Г.А. Фещенко, Г.Х. Карпилов, доценты И.И. 

Богданович, Г.Ц. Купершток, М.А. Мурашко, Ф.Я. Яхимович, Л.Л. Чернышкова, А.А. Смирнов. Кроме того, 

преподавательскую работу вела группа ученых ветеринарного института (профессора Ф.Я. Беренштейн, Н. 

Белкин, доценты А.У. Шпаковский, В.С. Клиницкий, Г.А. Качалов, П.М. Перовский и др.). На клинические 

кафедры привлечены опытные врачи-лечебники В.О. Морзон, Н.Т. Петров, А.Я. Митрошенко, С.С. Меклер, Г.Х. 

Довгялло, Г.З. Лурье, И.Л. Сосновик и др. 

В 1938 г. Витебская больница-медвуз была переименована в Витебский государственный 

медицинский институт, который разместился в четырехэтажном здании бывшей казенной палаты (ул. 

Суворова). 

К началу Великой Отечественной войны в вузе было 32 кафедры, на которых трудились 15 

профессоров, 25 доцентов и 68 ассистентов, подготовлено 7 выпусков врачей общей численностью 570 

человек. 

В июле 1941 г. с началом войны дирекция, часть ученых и студентов эвакуировались в восточные 

районы страны. Многие студенты, ученые и сотрудники были призваны в ряды Красной Армии и 

самоотверженно выполняли свой долг на фронте, оказывая медицинскую помощь раненым и больным 

воинам. Это профессора М.Л. Лясс – главный терапевт Карельского фронта, В.О. Морзон – консультант 

эвакогоспиталей, ведущий хирург армейских госпиталей доцент А.Я. Митрошенко, хирурги подвижных 

эвакогоспиталей А.Ф. Котович, Н.М. Ковалева, дивизионные врачи Е.Н. Медведский и В.А. Середа и 

многие другие. 

Большая группа выпускников и сотрудников института самоотверженно действовала в подполье и 

партизанских отрядах. Среди них М.Л. Мурашко, В.М. Колодовский, Д.А. Тарнопович,  М. Федуро,  С.Е. 

Штемпель, Б.Я. Цемохов, И.А. Рыбаков, Н.А. Рыбакова, В.М. Величенко, М.Б. Мурашко, И.У. Гранков, П.А Малецкий, 

М.Я. Слабинова, Н.П. Круглова, Л.Ф. Кононова, Т.М. Широченко, М.М. Савицкая, И.Б. Кардаш и другие. 

В мае 1943 г. в г. Ярославль был восстановлен Белорусский медицинский институт, в состав 

которого вошли эвакуированные на восток научно-педагогические силы Минского и Витебского 

медицинских институтов. Уже в июле 1944 г. было подготовлено 47 врачей, часть из которых пошла 

служить в военно-медицинские учреждения армии, а остальные выехали на работу в освобожденные районы 

Белоруссии. 



В 1946 г. в разрушенном Витебске возвратившийся на родину институт произвел первый 

послевоенный набор студентов и начал подготовку врачей. С восстановлением народного хозяйства города 

и области строились, крепли и совершенствовались материально-техническая, клиническая и научно-

исследовательская базы института. Вуз превратился в ведущий научный центр по организации и оказанию 

современной специализированной и консультативной помощи населению восточных регионов нашей 

республики. В этом большая заслуга директора института А.И. Савченко и его заместителя доцента И. И. Богдановича. 

На первый курс было принято 200 человек, на второй – 90 студентов. Это в основном были солдаты, 

сержанты и офицеры, прошедшие войну, участники партизанского движения и подполья. 

В 1959 г. в составе института был открыт фармацевтический факультет, а несколько позже 

отделения заочного обучения и усовершенствования провизоров. 

В 1960 г. открыта аспирантура. С ростом научного потенциала в 1961 г. в институте образован 

ученый совет по защите кандидатских диссертаций. С 1981 г. осуществляется обучение иностранных 

студентов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1984 г. Витебский медицинский 

институт «за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов, развитии медицинской науки и 

народного здравоохранения» награжден орденом Дружбы народов. 

В 1999 г. институт был преобразован в Витебский государственный медицинский университет. 

Сегодня в ВГМУ 7 факультетов, на которых проходят обучение более 6000 студентов, слушателей, 

курсантов. 1300 сотрудников обеспечивают функционирование университета, из них 438 человек – 

профессорско-преподавательский состав, в том числе 60 докторов наук и 200 кандидатов наук, которые 

трудятся на 56 кафедрах. 

ВГМУ сегодня по праву является ведущим учебно-научно-методическим центром медицинского до- 

и последипломного образования, осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях. Профессорско-

преподавательским составом разработаны типовые учебные программы, Государственные стандарты, 

учебники для медицинских ВУЗов, существенно улучшена система подготовки и переподготовки 

специалистов: компьютерное тестирование, практические навыки, теоретическое собеседование стали 

постоянными компонентами курсовых и государственных экзаменов. 

Сотрудниками университета с 1997 по 2004 годы издано более 300 учебников и учебных пособий 

(из них 58 имеют гриф Министерства образования Республики Беларусь), созданы электронные учебники. 

Разработана и внедрена система контроля качества знаний. 

Научно-исследовательская работа – кузница кадров высшей квалификации. По результатам 

выполнения научных исследований в период с 1997 по 2004 год в Витебском государственном медицинском 

университете защищено 34 докторских и 105 кандидатских диссертаций, присуждено звание профессора – 9 

и звание доцента – 79 сотрудникам университета. В университете в 2004 году осуществляется подготовка 38 

докторских и 155 кандидатских диссертаций, средний возраст докторантов – 41 год, кандидатов наук – 27 

лет, докторов наук – 50. 

С 1997 года в университете издано 84 монографии и руководства, 54 сборника научных трудов, 1 

справочник. Министерством здравоохранения Республики Беларусь разрешено к применению 64 

инструкции и 38 методических рекомендаций на новые методы диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний. 



По итогам НИР за 7 последних лет получено 31 положительное решение на выдачу патента на 

изобретение, 1 положительное решение на полезную модель, выданную Патентным ведомством Российской 

Федерации. 

Университетом ежеквартально выпускается 5 международных журналов, имеющих свидетельство о 

регистрации Государственного комитета Республики Беларусь по печати: «Вестник ВГМУ», «Новости 

хирургии», «Вестник фармации», «Охрана материнства и детства», «Иммунопатология, аллергология и 

инфектология». 

По результатам НИР вуз в течение последних 3-х лет занимает 1 место среди всех медвузов и НИИ 

системы Минздрава, а СНО – 1 место среди всех вузов Республики Беларусь. 

Университет проводит большую клиническую и фармацевтическую работу. 

На базах лечебно-профилактических организаций г. Витебска сегодня функционирует 34 

клинические кафедры Витебского государственного медицинского университета. 

В университете создано 14 научно-педагогических, клинических школ. Имена профессоров  М.Г. 

Сачека,  А.Н. Косинца,  С.Н. Занько,  В.М. Семенова , В.П. Адаскевича,  В.И. Козловского,  Д.К. Новикова,  

В.И. Новиковой,  А.А. Кирпиченко,  Н.Ю. Коневаловой,  Я.Л. Бекиша, О.Д. Мядельца, В.И. Ищенко, В.Л. 

Шелюто, А.И. Жебентяева, Н.С. Гуриной, В.Н. Шиленка, Ю.В. Алексеенко, А.М. Аитвякова, Н.Г. Ауда, Ю.В. 

Крылова, СИ. Пиманова, А.Н. Окорокова и многих других знают во всем мире. 

С 1997 года ежемесячно выпускается многотиражная газета «Медвузовец». 

С 2002 года началось преподавание на факультете подготовки иностранных граждан на английском 

языке. В университете обучается 544 иностранных гражданина из 27 стран. 

В 2003 году открыта электронная библиотека (1 млн. полнотекстовых источников); 5 компьютерных 

классов подключены к мировым источникам информации; приказом Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь была создана Клиника ВГМУ. 

В разные годы на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь 

были  первыми заместителями К.Н. Анищенко, Н.И. Степаненко, В.М. Ореховский, Министром 

здравоохранения – И.М. Дробышевская; в настоящее время первый заместитель Министра – В.В. Колбанов, 

заместитель Министра – А.С. Романенков. Председателями комитетов по здравоохранению Палаты 

Представителей Национального Собрания Республики Беларусь были С.Н. Говорушкин и В.Н. Лекторов. 

Все генеральные директора унитарных предприятий «Фармация» и руководители в данной области – М.Г. 

Шалаева, В.В. Куприянов, Н.Н. Грицевич, В.Ф. Сосонкина, Г.В. Годовальников, Л.А. Реутская, С.Н. Киселева, З.А. 

Филипенко, С.К. Устюгова – наши выпускники. Ректора Гомельского медуниверситета и БелМАПО СВ. 

Жаворонок и Г.Я. Хулуп – воспитанники ВГМУ. 

Международный биографический центр в г. Кембридж в список двух тысяч выдающихся ученых 20 

века внес преподавателя университета, доктора биологических наук, члена-корреспондента Национальной 

Академии наук Беларуси, профессора Освальда-Яна Леоновича Бекиша. Этой высокой награды он удостоен 

за огромные заслуги в развитии медицинской биологии. 

Несмотря на сложное экономическое время, ускоренными темпами осуществляется переоснащение 

материально-технической базы университета к уровню мировых стандартов: компьютеризация учебного и 

научно-исследовательского процессов, внедрение в практику современных информационных систем, 

электронных средств диагностики и лечения больных. Возглавляет коллектив университета В.П. Дейкало. 
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ВИТЕБСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

К 85–летию образования (1924) 

 

 
Первая империалистическая и гражданская войны, а затем интервенция нанесли огромный ущерб 

народному хозяйству Белоруссии. Особенно тяжелое положение создавалось в животноводстве. Быстро 

распространились инфекционные болезни. Несмотря на голод, хозяйственную разруху, уже в первые дни 

образования Республики Беларусь был поставлен вопрос об открытии здесь высших учебных заведений. 

27 июня 1924 г. Всебелорусский съезд ветеринарных врачей внес предложение об организации 

ветеринарного института в Витебске. 4 ноября принято Постановление президиума ЦИК БССР об открытии 

института. А 8 ноября 1924 г. состоялось его торжественное открытие. Президиум ЦИК БССР 6 декабря 

1924 г. присвоил институту имя Октябрьской революции. Он был открыт на базе Витебского высшего 

сельскохозяйственного техникума, организованного в 1921 г. Располагался техникум в здании бывшего 

крестьянского банка – ныне главный корпус института. 

Ректором был назначен Евгений Филиппович Алонов, работавший до этого заведующим Витебским 

губернским ветеринарным отделом и начальником ветеринарного управления Наркомзема Белорусской 

ССР. Е.Ф. Алонов возглавлял институт с 1924 по 1928 г. Его организаторский талант, инициатива и большой 

практический опыт в значительной степени способствовали успешной работе института, а также развитию 

ветеринарии в Белоруссии. 

Занятия начались 24 ноября 1924 г., студентов было 100, преподавателей – 11. Институт быстро 

развивался. До 1940 г. были построены общежития, хирургический, терапевтический и инфекционный 

корпуса, хирургическая, терапевтическая, акушерская, инфекционная клиники, оборудован рентгенокабинет, 

созданы учебные музеи – зоологический, анатомический, патологоанатомический, гельминтологический и др. Библиоте-

ка имела свыше 67 тыс. книг. Студентов было 487, преподавателей – 70. 



В 1934 г. институту был передан как учебное хозяйство совхоз «Подберезье», находившийся в 

системе Белорусского садово-овощеводческого треста. А годом раньше в институте открылся второй 

факультет – зоотехнический, на котором готовили ученых-зоотехников. 

В предвоенные годы в институте работали талантливые ученые и педагоги: академик ВАСХНИЛ, 

профессор С.Н. Вышелесский (эпизоотология), академик АН БССР Х.С. Горегляд и профессор В.Ю. Вольферц 

(ветсанэкспертиза), профессора Д.М. Автократов (анатомия), Ф.Я. Беренштейн (биохимия), А.Н. Макаревский 

(терапия), И.Я. Демиденко (хирургия) и др. Коллектив ученых, наряду с учебным процессом, активно прово-

дил научно-исследовательскую работу. 

Перед Великой Отечественной войной институт представлял собой высшее учебное заведение, 

укомплектованное высококвалифицированными кадрами профессоров и преподавателей, имевшее 5 хорошо 

оборудованных клиник, полностью оснащенные кафедры, музеи и учебные кабинеты. За период с 1924 по 

1941 г. в институте подготовлено свыше 1500 ветеринарных врачей и ученых-зоотехников. 

5 июля 1941 г. институт эвакуировался на восток. Многие преподаватели и студенты ушли на 

фронт, часть направлена в сельскохозяйственные институты и техникумы страны. Оккупанты нанесли 

институту ущерб в 12 млн. руб.: было разграблено и уничтожено все учебно-научное оборудование, 

клиники, лаборатории, учебные кабинеты и музеи, библиотека, учебное хозяйство «Подберезье». 

После освобождения Витебска преподаватели вместе со студентами, служащими и рабочими 

проделали огромную работу по восстановлению института. 8 января 1945 г. начались учебные занятия. К 

обучению приступили 162 студента из 478 обучавшихся в 1940/41 учебном году. Возглавил институт в это 

сложное время доцент В.Ф. Лемеш, впоследствии профессор, доктор сельскохозяйственных наук, 

заслуженный деятель науки БССР. Он проработал в должности ректора до 2 октября 1968 г. 

В послевоенный период работали на кафедрах профессора                            И.А. Щербакович и П.С. 

Иванова (паразитология), А.И. Гаврилов, А.С. Калинин и А.И. Федоров (патанатомия), И.Я. Демиденко, Г.С. 

Мастыко (хирургия), Я.Г. Губаревич (акушерство), П.В. Каймаков и З.С. Горянкова (терапия), И.Д. 

Жеребцов, Н.М. Смирнова (микробиология), Х.С. Горегляд (ветсанэкспертаза), Н.А Торский (частное 

животноводство), А.Н. Чередкова (физиология), Ф.Я. Беренштейн (биохимия), В.Ф. Петров, Д.Д. Бутьянов 

(эпизоотология), Е.В. Петрова (фармакология), О.А. Иванова (разведение и генетика). Более 25 лет институт 

возглавлял заслуженный деятель науки БССР, доктор ветеринарных наук профессор М.С. Жаков. 

В 1974 г. в связи с пятидесятилетием институт за большие успехи в подготовке высококва-

лифицированных специалистов сельского хозяйства награжден орденом «Знак Почета», а в 1984 г. – 

Почетной Грамотой Верховного Совета БССР. 

В 1994 г. реорганизован в государственную академию ветеринарной медицины.  

Сегодня УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 

является одним из старейших учебных заведений и ведущим вузом Республики Беларусь по подготовке 

врачей ветеринарной медицины и зооинженеров. 

Учебный процесс в академии обеспечивают 340 преподавателей. Среди них 7 академиков и членов-

корреспондентов Национальной академии наук Беларуси и ряда зарубежных академий, 24 доктора наук, 

профессора, 166 кандидатов наук. 

Структура академии представлена пятью факультетами, занятия на которых обеспечивают 28 

кафедр, и научно-исследовательским институтом прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии. 

Аграрный колледж академии готовит фельдшеров ветеринарной медицины, зоотехников и агрономов. 



В академии обучается более 4600 студентов – граждан Республики Беларусь, России, Украины, 

Ливана, Ганы и других стран. 

Первые клинические навыки будущие врачи ветеринарной медицины получают на практических 

занятиях в 6 клиниках, где за учебный год 700 – 900 больных животных проходят стационарное лечение и 

почти 2000 принимаются амбулаторно. 

Закрепляются знания на практике в клиниках, ветеринарных станциях и лабораториях, племенных 

хозяйствах республики и за рубежом в 12 государствах, в т. ч. в Польше, Германии, Англии, США, Канаде, 

Швеции и других странах. 

Студенты занимаются научно-исследовательской работой по самым актуальным вопросам ветеринарии, 

зоотехнии, биологии и экономики сельскохозяйственного производства. На кафедрах установлено необходимое 

оборудование для обучения и научно-исследовательской работы. Работают 24 научные лаборатории при кафедрах и цент-

ральная научно-исследовательская лаборатория, НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии. 

В академии имеются магистратура, аспирантура, докторантура, библиотека с общим фондом более 

одного миллиона томов учебных и научных изданий, музеи (истории академии, анатомический, 

патологоанатомический, паразитологический, зоологический). 

На ряде кафедр сложились научные направления, получившие широкую известность (кафедры 

эпизоотологии, хирургии, патанатомии, биохимии, кормления, терапии, паразитологии). Профессорско-

преподавательским коллективом института проводится большая учебно-методическая работа. Издано 40 

учебников и учебных пособий по ветеринарным и зоотехническим дисциплинам, больше 150 монографий, 

29 томов других трудов, свыше 200 методических пособий для студентов. 

Работает научно-исследовательский консультативно-диагностический центр, где ведутся 

исследования по клинической биохимии и иммунной патологии животных, в области паразитоценологии и 

экологической фармакологии, а также по профилактике и лечению инфекционных заболеваний молодняка 

сельскохозяйственных и мелких животных. 

Академия участвует в работе Международной ассоциации защиты животных, Международной 

ветеринарной ассоциации. Сотрудничает на основе долговременных соглашений с более чем 30 научными 

центрами и вузами дальнего и ближнего зарубежья. 

С января 1998 г. академию возглавляет доктор ветеринарных наук профессор А.И. Ятусевич. 
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КАНАПЕЛЬКА АНАТОЛЬ МІКАЛАЕВІЧ 

Да 70–годдзя з дня нараджэння (1939) 

 

  

 

Анатоль Мікалаевіч Канапелька нарадзіўся 16 лістапада 1939 года ў мястэчку Расоны ў сям'і 

служачага. 

Вучыўся ў сярэдняй школе № 7 г. Полацка. Скончыў з адзнакаю філалагічны факультэт 

Магілёўскага педагагічнага інстытута. 3 1961 года – на педагагічнай працы. 

Член Саюза беларускіх пісьменнікаў і Беларускага ПЭН-цэнтра. Паэт, перакладчык, 

літаратуразнавец. 

Літаратурную працу пачаў яшчэ ў гады вучобы ў школе. Першыя вершы з'явіліся ў друку ў 1955 

годзе на старонках полацкай газеты «Сцяг камунізму», у газеце «Віцебскі рабочы», а ў 1958 годзе ў 

альманаху «Дзвіна» надрукаваны вершы «Якубу Коласу», «Ружа». 

Вершы Анатоля Канапелькі друкаваліся ў часопісах «Полымя», «Маладосць», «Беларусь», 

«Работніца і сялянка», «Бярозка», у рэспубліканскіх газетах «Літаратура і мастацгва», «Звязда», «Чырвоная 

змена», «Знамя юности», «Настаўніцкая газета» і ў іншых выданнях. 

Аўтар паэтычных кніг «Зямная сімфонія» (1966), «Сустрэчы» (1979), «Музыка лістапада» (1999) і 

шэрагу навуковых прац і артыкулаў пра Яна Баршчэўскага, Петруся Броўку, Васіля Быкава, Рыгора 

Барадуліна, Уладзіміра Караткевіча, Уладзіміра Арлова, а таксама Максіма Гарэцкага, Аркадзя Куляшова, 

Аляксея Пысіна... 

Пераклаў на беларускую мову вершы смаленскіх паэтаў М. Рыленкава, А. Мішына, Ю. Пашкова, У. 

Прастакова, з польскай мовы – балады і вершы Яна Баршчэўскага, Тадэвуша Лады-Заблоцкага, з цыганскай 

– вершы Вальдэмара Калініна. 

У рэпертуары Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Колася ёсць спектакль  

"Руслан і Людміла", для  якога  вершы        А. Пушкіна пераклаў Анатоль Канапелька. Яго пяру і таленту 

належыць таксама пераклад п'есы А. Астроўскага "Праўда добра, а шчасце – лепш", таксама зроблены для 

коласаўцаў. 

Некалькі гадоў запар Анатоль Мікалаевіч вёў на старонках "Народнага слова" рубрыку "Анталогія 

беларускай паэзіі". 3 чытацкіх пісьмаў і водгукаў вядома, што гэтыя публікацыі спатрэбіліся ў працы многім 

настаўнікам, краязнаўцам, для вучобы – школьнікам, студэнтам, для душы – аматарам прыгожага 

пісьменства. Было апублікавана каля паўсотні артыкулаў. 

Паэзія Анатоля Канапелькі стрыманая і шчырая ў сваёй адкрытасці, у сваім даверы да людзей, у 

страснай споведзі Радзіме, у вернай любові да краю бацькоў. Вершы яго вельмі лірычныя, душэўныя. Яны 

нясуць зарад ранішняй свежасці, крынічнай чысціні, зоркавай светласці. 

Творы паэта перакладзены на рускую, украінскую і іншыя мовы. Яны ад шчодрага сэрца 

адрасаваны ўсім, хто любіць родную зямлю, яе людзей, прыроду. Яны такія, як і іх аўтар – таленавіты, 

прыгожы і светлы чалавек. 

Памёр Анатоль Канапелька 18 снежня 2002 года. Пахаваны ў Віцебску. 
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ЛЫНЬКОЎ МІХАІЛ ЦІХАНАВІЧ 

Да 110-годдзя з дня нараджэння (1899) 

 

  

 
Лынькоў Міхась (Міхаіл) Ціханавіч нарадзіўся 30 лістапада 1899 года ў в. Зазыбы. Беларускі 

пісьменнік, літаратуразнавец, грамадскі дзеяч. Народны пісьменнік Беларусі (1962). Акадэмік НАН Беларусі 

(1953). 

Скончыў Рагачоўскую настаўніцкую семінарыю (1917). У 1919–1922 гг. у Чырвонай Арміі, 

удзельнічаў у паходзе на Варшаву, у разгроме арміі Булак-Балаховіча. У 1925–1930 гг. працаваў у 

бабруйскай акруговай газеце «Камуніст». Арганізатар і кіраўнік Бабруйскай філіі «Маладняка». 3 1930 г. 

працаваў у Дзяржаўным выдавецтве БССР, у 1933–1941 гг. – галоўны рэдактар часопіса «Полымя 

рэвалюцыі», у 1938–1948 гг. Старшыня праўлення СП БССР. Удзельнік паходу ў Заходнюю Беларусь (1939) 

і Вялікай Айчыннай вайны. Рэдактар газеты «Беларуская звязда» (1939) і франтавой газеты «За Савецкую 

Беларусь» (1941–1942). У 1943–1946 гг. і 1949–1952 гг. – дырэктар Інстытута літаратуры, мовы і мастацтва 

НАН Беларусі. Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР у 1940–1945 гг. 

Першы твор надрукаваў у 1919 г. Выйшлі зборнікі прозы «Апавяданні» (1927), «Гой» (1929), 

«Андрэй Лятун» (1930), «Сустрэчы» (1940) і інш., раман «На чатырох лядах» (1934); раман-эпапея ў 4 кнігах 

«Векапомныя дні», «Выбраныя творы», зборы твораў у 4-х і ў 8 тамах. 

Перакладаў на беларускую мову творы М. Горкага, М. Ціханава і інш. 

Узнагароджаны трыма ордэнамі Леніна, трыма ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, ордэнам 

Чырвонай Зоркі і медалямі. 



Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Я. Коласа (1968) за раман «Векапомныя дні». 

Памёр 21 верасня 1975 года. 

12 студзеня 1976 г. пастановай Савета Міністраў БССР Крынкаўскай школе (Лёзненскі раён) было 

прысвоена імя М.Ц. Лынькова. У школе створаны музей, які налічвае больш за 600 экспанатаў, у тым ліку 

каля 300 арыгінальных.  
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ВАСІЛЕЎСКІ ДАНІЛА МІНАВІЧ 
Да 120-годдзя з дня нараджэння (1889)  

 

  

 
Даніла Мінавіч нарадзіўся 17 снежня 1889 года ў вёсцы Новае Сяло Бешанковіцкага павета 

Віцебскай губерніі, у звычайнай сялянскай сям'і. Бацька яго, Міна Рыгоравіч, слыў чалавекам паважаным, 

шмат чаго ведаў і ўмеў рабіць, маці – Мініха – была жанчынай набожнай, усё жыццё клапацілася пра дзяцей 

і малілася за іх. 

Пасля заканчэння школы малады Васілеўскі працягваў вучобу ў Полацкай настаўніцкай семінарыі, 

дзе ўпершыню пазнаёміўся з беларускай літаратурай і нацыянальна-культурным рухам. Пасля заканчэння 

семінарыі паступіў у Віцебскі настаўніцкі інстытут і ўжо ў час вучобы пачаў супрацоўнічаць з газетай 

"Наша Ніва", часопісам "Школа і жыццё", віцебскімі выданнямі. 

Пасля заканчэння інстытута Васілеўскі працаваў школьным настаўнікам у розных мясцінах губерні, 

распаўсюджваў беларускую мову і знаёміў моладзь з беларускай літаратурай. У 1919 годзе Даніла Мінавіч 

быў прызначаны інструктарам школ на Віцебшчыне. На гэты час прыпадае і яго праца ў Полацкім 

таварыстве па вывучэнню мясцовага краю. У 1921 годзе Даніла Мінавіч пераехаў у Оршу і займаў тут 

адказную пасаду інспектара народнай асветы горада. 

Перыяд творчай актыўнасці Д. Васілеўскага прыпаў на эпоху культурна-нацыянальнага адраджэння 

рэспублікі ў 20-я гады. Ён стаў актыўным прыхільнікам палітыкі беларусізацыі, якая з'явілася спробай ва 

ўмовах савецкай улады ажыццявіць беларускае нацыянальнае адраджэнне, і распаўсюджваў яе ідэі на 

Аршаншчыне. На фоне значных змен, якія адбываліся ў агульнаадукацыйных і вышэйшых школах у 

напрамку беларусізацыі, артыкулы Данілы Васілеўскага па надзённых пытаннях развіцця школьніцтва, 

падрыхтоўкі настаўніцкіх кадраў часта з'яўляліся ў мясцовым і рэспубліканскім друку. 

25 красавіка 1926 года ў "Доме Саюзу Працаўнікоў  Асветы  імя Т. Ігнатоўскага" праходзіла 2-я 

Аршанская Акруговая Краязнаўчая канферэнцыя, на якой гаварылася пра адкрыццё музея, знойдзеныя 

скарбы і выданне першага выпуска зборніка "Аршаншчына". Рэдактарам і асноўным аўтарам зборніка стаў 

Даніла Васілеўскі. Першы выпуск  убачыў свет у 1926 годзе. 

Другая палова 20-х гадоў адзначана творчым напалам у жыцці Данілы Васілеўскага. Свае артыкулы 

ён друкаваў у часопісах "Маладняк" і "Наш край", зборніку "Працы навуковага таварыства па вывучэнню 

Беларусі", газеце "Советская Белоруссия". 

У прыватнасці, 14 сакавіка 1926 года ў газеце "Советская Белоруссия" з'явілася нататка Васілеўскага 

пра краязнаўчую працу ў акрузе – "Новыя знаходкі ў Аршаншчыне". А на старонках часопіса "Наш край" 

(№2 за 1927 год і № 6–7 за 1926 год) ён распавядаў пра археалагічную карту Аршанскай акругі і "Помнікі 

старасьвеччыны на Аршаншчыне". 



У гэтыя ж гады Даніла Мінавіч публікуе літаратурныя замалёўкі "Ворша зімой" і "Глуш на 

пераломе", займаецца пытаннямі экскурсійнай справы. Ім былі распрацаваны экскурсіі па ўсёй Аршанскай 

акрузе, вызначаны культурна-гістарычныя і прамыслова-эканамічныя аб'екты. 

Тым часам у БССР набірала «моц кампанія барацьбы з так званымі "нацыянал-дэмакратамі". У 

сродках масавай інфарцыі і грамадскай свядомасці замацоўваўся негатыўны вобраз нацдэмаўшчыны. На 

першае месца вылучаліся палітычныя матывы барацьбы, што давала падставу для палітычных рэпрэсій, 

знішчэння нацдэмаўцаў як палітычных ворагаў. Рэпрэсіі ахапілі ў першую чаргу дзеячаў нацыяналыай 

культуры, навукі і мастацтва. Натуральна, быў заўважаны вядомы і аўтарытэтны дзеяч на беларускай 

культурнай ніве Даніла Васілеўскі. 

У 1931 годзе яго выключылі з партыі, Васілеўскаму давялося пакінуць наш горад, Пасля быў 

Магілёў, праца ў Магілёўскім педагагічным інстытуце. Разам з групай іншых выкладчыкаў і навукоўцаў ён 

быў абвінавачаны ў прыналежнасці "к контрреволюционной нацдемовской контрабанде в процесое 

преподавания". Кару па гэтаму абвінавачванню адбываў у лагерах Пячорскага і Варкуцінскага краёў. 

Перажыўшы выпаўшыя на яго долю ліхалецці, хворы Даніла Мінавіч так больш не вярнуўся на сваю 

Бацькаўшчыну – Беларусь. Апошні дзень жыцця ён сустрэў 28 снежня 1963 года ў Феадосіі. 

І. Мусінская 
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ШЭЛЕГ АНАТОЛЬ РЫГОРАВІЧ 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1909) 

 

  

 
Анатоль Рыгоравіч Шэлег нарадзіўся 25 снежня 1909 года ў Мінску ў рабочай сям'і. 

Гэта быў акцёр самабытнага даравання, магутнага грамадзянскага тэмпераменту, які ўсё сваё жыццё 

прысвяціў Беларускаму дзяржаўнаму акадэмічнаму драматычнаму тэатру імя Якуба Коласа. 

Анатоль Рыгоравіч належыць да той акцёрскай кагорты, якая ўсталявала неабвержную славу 

калектыву як у сваім горадзе, у сваёй рэспубліцы, так і далёка за яе межамі. Да гэтай кагорты адносяцца 

разам з пачынальнікамі, якія непадзельна аддалі свае таленты Віцебску (А. Ільінскі, Ц. Сяргейчык, А. 



Радзялоўская, Я. Глебаўская, А. Лагоўская), і коласаўцы гэтак званага "другога прызыву". Заснавальнікі 

тэатра з першых дзён пачалі актыўна шукаць папаўненне нацыянальных акцёрскіх кадраў у самай гушчы 

жыцця. Так падчас гастроляў БДТ-2 у Мінску ў 1928 годзе адбылася сустрэча выдатнага акцера Цімоха 

Мікалаевіча Сяргейчыка з маладым будаўніком Анатолем Шэлегам. Мудрае вока прыроджанага педагога 

заўважыла ў хлопцы выключныя даныя для акцёрскай дзейнасці. 

Анатоль Шэлег апынуўся ў Віцебску, у драматычнай студыі пры БДТ-2, і ўжо з 30-х гадоў стаў ці не 

самым рэпертуарным акцёрам. Ягоная індывідуальнасць спрыяла прызначэнню на выйгрышныя, 

"станоўчыя" ролі, пра якія можа марыць не толькі навічок. Гадун у "Разломе" Б. Лаўранёва, Кобза ў "Гібелі 

оскадры" А. Карпейчука, Рыбакоў у "Крамлёўскіх курантах" М. Пагодзіна, Ніл у "Мяшчанах" М. Горкага. 

Ён іграў пераважна сваіх равеснікаў, людзей, якія выклікалі спагаду і сімпатыю гледачоў. Ён надзяляў сваіх 

герояу асабістым, рамантычна прыўзнятым светаадчуваннем. Іграў са шчырай верай у абставіны, праўдзіва, 

непасрэдна. 

У 1941 годзе ў рэпертуары коласаўцаў з'явіўся «Несцерка», якому наканавана было стаць класічным 

спектаклем тэатра. Анатоль Шэлег іграў ролю закаханага Юрася. Зала ўзрывалася апладысментамі, як толькі 

выходзіў на сцэну гэты прыгожы светлавалосы юнак. Ён цудоўна спяваў, трымаўся натуральна. Яму верылі, 

ім захапляліся. 

Вядомасць, папулярнасць прыйшлі да яго хутка, але артыст разумеў, што толькі праца – нястомная, 

руплівая – прынясе сапраўдны плён. І ён працаваў. Расло акцёрскае майстэрства, а разам з ім сталеў ён сам, 

уласным вопытам напаўняў сцэнічныя вобразы. 

Глядацкая ўдзячнасць і любоў яшчэ павялічылася, калі акцёр з цягам часу спалучаў асабісты лірызм 

з майстэрствам паглыбленага аналітыка, тонкага псіхолага. Гледачы помняць, безумоўна, такія выдатныя 

акцёрскія работы, як Гараўцоў з "Багны" А. Астроўскага, Анціпа з "Зыкавых" М. Горкага, Пётр з "Улады 

цемры" Л. Талстога, дзядька Вано з "Не трывожся, мама!" Н. Думбадзе, старшына Кузаўкоў з "Салаўінай 

ночы" В. Яжова, Леапольд Гушка з "Бацькаўшчыны" К. Чорнага, Будыка са "Снежных зім" І. Шамякіна. Кожны 

выхад майстра ў гэтых ролях быў безумоуным трыумфам, з'явай. 

Лебядзінай песняй акцёра стала роля Бацькі ў "Парозе" А. Дударава. Здавалася, самое сумленне народа, 

нацыі жыло ў па-бытавому акрэсленай постаці мудрага, разважлівага селяніна. 

Усяго за час сваёй работы на коласаўскай сцэне Анатоль Шэлег сыграў 200 роляў, у якіх стварыў 

цэлую галерэю яркіх вобразаў, адзначаных мастацкай дасканаласцю, глыбінёй, выразнасцю, унутранай сілай. 

Анатоль Рыгоравіч прымаў удзел у грамадскай дзейнасці. На працягу двух дзесяцігоддзяў ён быў 

нязменным сакратаром пярвічнай партарганізацыі тэатра, выбіраўся дэлегатам XXVII і XXVIII з'ездаў 

Кампартыі Беларусі, членам Віцебскага абкома КПБ, дэпутатам абласнога Савета народных дэпутатаў. Быў 

узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, Дружбы народаў і «Знак Пашаны», медалямі, 

Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР. У 1952 г. яму было прысвоена званне народнага артыста 

Беларусі. 
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ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК 
 

Абазоўскі К.А.  

Авекаў І.А.  

Альхоўскі М.І.  

Аляксееў І.Е.  

Анісенка В.Д.  
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4.04 
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1939 

3.11 
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8.03 
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9.08 
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1914 
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29.06 
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1934 
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Лузгін В.І.  

*Лукашэнка А.Р.  

*Лынькоў М.Ц.  
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1.03 
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30.08 

30.11 
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1779 



Маеўскі С.І.  

Маісееў С.С.  

Макавецкі Ф.Я.  

Макаранка У.С.  

Макіёнак І.А.  

Максімава Л.П.  

Мальчэўская Я. Е.  

Мархель Т.Р.  
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Матукоўскі М.Я.  

Матыль І.А.  
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Мінін А.А.  

Міхно У.Ф.  

Модэль М.  

Морхат В.І.  

 

Навіцкі У.І.  

Нікалаевіч А.М.  

Нікановіч-Сахарава В.Ф.  

 

*Осіпава М.Б.  

 

1909 
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15.07 
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3.03 

12.09 
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28.08 

6.03 

13.04 

2.02 
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14.02 

27.06 

 

9.01 

Паплонскі Я.  

Паўлаў С.Я.  

Пахомаў М.І. 

Пацалуеўскі А.П.  

Пачопка Б.А.  

Пашкевіч Н.Е.  
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Петрык Л.Л.  
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Пузікаў П.Д.  
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Пшчолка А.Р.  
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21.11 

7.02 

17.04 
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1884 

12.12 
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29.05 

1.12 
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4.01 

20.12 

2.12 

1869 
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Пятаковіч А.Ф.  
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Салавей Л.Ф.  
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