
  

 
 

 

 

 

 

 
        

 

 

 
 

 
 

 

3. Якую назву мае былая Азараўская вуліца? 

(Камуністычная) 

 

4. Дзе знаходзіўся Стралецкі замак, ад якога атрымала назву 

вуліца Стралецкая ? (Вал Івана Грознага) 

 

5. Дзе знаходзіцца вуліца імя Еўфрасінні Полацкай і якую 

назву насіла яна раней ? (Фрунзе ; ад пераезда 9-й школы 

да ляснога тэхнікума) 

 

 

Да гэтага мерапрыемства ў бібліятэцы была аформлена 

кніжная   выстава “Славуты горад зямлі беларускай”. 

 

 

 

Складальнікі:   Фралова Г.,  

    Грыбалёва Н. 

 

Камп. набор:  Дзедзюліна Л. 

 Рэдактар:   Крук В. 
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Вуліцы нашага горада Полацка 

Інфармацыйна-бібліяграфічны паказальнік 

 
 

 

 Архитектура гражданских сооружений: [упомин. о 

полоцких улицах XIV – XVII вв.] // 71(4Беи) Русецкий, 

А.В. Художественная культура Витебщены: Поозерье, 

Подвинье, Верхнее Поднепровье / А.В. Русецкий, Ю. 

А. Русецкий. – Витебск, 2008. – С. 136.        Ч/з 

 Аэрадром: [пач. XX ст.] // 63.3(4Беи) Дэйніс, І.П. 

Полацкая даўніна / І.П. Дэйніс. – Мн., 2007. – С. 156-

157.  С/б 

 Искусство архитектуры и градостроительство в конце 

XIX – начале XX в.: [улицы в Полоцке] // 71(4Беи) 

Русецкий, А. В. Художественная культура Витебщины: 

Поозерье, Подвинье, Верхнее Поднепровье / А.В. 

Русецкий, Ю. А. Русецкий. – Витебск, 2008. – С. 158.          

Ч/з 

 Даведачныя матэрыялы пра Полацк. Вуліцы і пляцы 

дарэвалюцыйнага Полацку // 63.3(4Беи) Дэйніс, І.П. 

Полацкая даўніна / І.П. Дэйніс. – Мн., 2007. – С.285-

289.  С/б 

 Замковский, А. Улицы ждут нашей работы / Александр 

Замковский // Полацкі веснік. – 2009. – 7 красавіка. – 

С. 4. 

 Ленінская вуліца. Габрэйская грамада ў Полацку // 

63.3(4Беи) Дэйніс, І.П. Полацкая даўніна / І.П. Дэйніс. 

– Мн., 2007. – С.107.  С/б 

 Лобач, У. А. Рагвалод, Скарына і Плігаўская: [вуліцы 

нашага горада] / У. А. Лобач // Полацкі веснік. – 2009. 

– 20 сакавіка. – С. 6. 

 Малашеня, Л. Имена земляков: [возвращение улицам 

исторических названий] / Л. Малашеня // Народнае 

слова. – 2009. – 26 мая. – С. 2. 

 Мезенка, Г. М. Віцебшчына ў назвах вуліц; 

Заходняй Дзвіны і горада Полацка. 

Перад завяршаючым штурмам Полацка, правяраючы 

гатоўнасць часцей 9-й Гвардзейскай дывізіі генерал-маёр 

Мікалай Іванавіч Бабахін загінуў. Вызваліўшы Полацк, 

гвардзейцы дывізіі адпомсцілі ворагу за свайго камандзіра. У 

скверы , где пахаваны  генерал М.І. Бабахін і іншыя 

вызваленцы Полацка, запалены вечны Агонь Славы. 

Удзячныя палачане ўскладаюць вянкі і кветкі. 

 

 

7-ы прыпынак: ”Вуліца Фабрыцыуса” 
 

Вуліца, якая прымыкае да камбіната хлебапрадуктаў, 

носіць імя героя грамадзянскай вайны Яна Фрыцывіча 

Фабрыцыуса. 

З 1921 па 1923 гады Ян Фабрыцыус знаходзіўся ў 

Полацку. Частка яго жыцця звязана з Беларуссю. Тут ён 

знаёміцца з верным саратнікам і паслядоўнікам Васіля 

Іванавіча Чапаева на пасту начдыва 25-й Чапаеўскай дывізіі 

Іванам Сямёнавічам Куцяковым. Праслаўлены чапаевец 

прыехаў у Полацк на пасаду камандзіра 5-й Полацкай дывізіі. 

Пражыў Ян Фрыцывіч Фабрыцыус усяго 52 гады. 

Столькі ж дубоў пасаджана каля музея, які знаходзіцца на 

хутары Вангстрэйбеі ў 45 кіламетрах ад Венстпілса. 

Вядучы:   Вось мы і здейснілі наша кароткае 

падарожжа па асноўных вуліцах нашага мікрараёна. Вялікі  

дзякуй ўсім “пасажырам” нашага  “маршрутнага таксі”. 

   А зараз, рабяты, вас чакае невялічкая віктарына, звязаная з 

назвамі вуліц нашага горада. 

 

В І К Т А Р Ы Н А 

     “ Вуліцы нашага горада “ 

 

1. Як раней называлася вуліца Карла Маркса?  

       ( Аляксандраўская) 

 

2. Усім вам добра вядома вуліца Леніна. Якую назву яна 

імела раней? (Ніжне-Пакроўская) 
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  манаграфія: у 2 ч. / Г.М. Мезенка – Віцебск; ВДУ, 

2008. – Ч. 1. – 363 с. – Ч. 2. – 254 с. МБА   

 Михальченко, А. Полоцкая улица моя: [Полоцкая 

улица в разных городах Европы и Азии] / Алексей 

Михальченко // Рэспубліка. – 2011. – 5 лютага. – С. 7. 

 О наименовании и переименовании улиц в городе 

Полоцке: решение Полоцкого горсовета от 22.05.2009 

// Полацкі веснік. – 2009. – 23 чэрвеня. – С. 2. 

 О наименовании улицы в городе Полоцке: решение 

Полоцкого городского Совета депутатов от 15 ноября 

2010 г. № 32 // Полацкі веснік. – 2010. – 10 снежня. – 

С. 12.  

 О переименовании улиц в городе Полоцке: решение 

Полоцкого городского Совета депутатов от 28 мая 

2008 г., № 52 // Полацкі веснік. – 2008. – 4 ліпеня. – 

С.3. 

 О переименовании улиц в городе Полоцке: решение 

Полоцкого городского Совета депутатов от 28 мая 2008 г., 

№ 52 // Полацкі веснік. – 2008. – 4 ліпеня. – С.3. 

 Орлова, Т. А. По улицам Полоцка / Т. А. Орлова // 

Полацкі веснік. – 2009. – 27 лютага. – С. 2. 

 Па вуліцах Полацка: [пытанне пераіменавання 

полацкіх вуліц] // Полацкі веснік. – 2009. – 3 сакавіка. 

– С. 6. 

 Третьяк, И.Д. Улицы нашего города: [историческая 

справка] / И.Д. Третьяк // Полацкі веснік. – 2009. – 22 

снежня. – С.4. 

 Что в имени твоем?: [район «Аэродром», его история] 

// Полацкі веснік. – 2006. – 29 верасня. – С.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

героя-танкіста Васіля Халева.Малодшы лейтэнант В.Д. Халеў 

летам 1944 года ўдзельнічаў у вызваленні г. Полацка ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Танк Халева трапіў у 

нямецкае акружэнне. Каб не здавацца ворагу, Васіль Халеў 

змагаўся да апошняга дыхання, але не пакінуў занятага 

рубяжу. 

   Халеў згарэў у танку, але не здаўся. Удзячныя палачане  ў 

Задзвінні, на паўдневым ўскрайку горада ўзнялі на п’едэстал 

савецкі танк “Т-34” – сімвал нямеркнучага з гадамі подзвігу 

героя-танкіста Васіля Халева і іншых танкістаў, якія 

вызвалялі наш горад. 

 

5-ы прыпынак: ”Вуліца Гукава” 

 

 У нашым горадзе былой вуліцы Жданава цяпер 

дадзена імя  Сяргея Гукава. Факт перайменавання  засведчыла 

пастанова гарвыканкама ад 16 сакавіка 1989 года. Хадайнічалі 

за яго працоўны калектыў аўтарамзавода і гарадскі Савет 

воінаў-інтэрнацыяналістаў. Імя Сяргея Гукава яшчэ зусім 

нядаўна ведалі хіба што блізкія, знаёмыя і сябры.Цяпер яго 

павінны ведаць усе палачане. Ведаць, каб памятаць. 

   Сяргей Гукаў загінуў у Афгасністане. Як тысячы ягоных 

пагодкаў, ён не вярнуўся ў бацькоўскі дом, не паспеўшы 

дажыць да свайго 20-годдзя. Адзінае, што паспеў - сцвердзіць 

перад Радзімай сваю сыноўнюю адданасць. 1969-1988 - паміж  

гэтымі лічбамі жыццё . У такі кароткі прамежак часу  

ўмясцілася ўся біяграфія Сяргея Гукава. З дзесяццю 

школьнымі гадамі, набыццём прафесіі ў СПТВ-66 і працай на 

аўтарамонтным заводзе. З годам службы ў Афганістане і 

ордэнам Чырвонай зоркі № 3784394 – пасмяротна. 

 

6-ы прыпынак: ”Вуліца Бабахіна” 

 

Адна з вуліц у Грамах носіць імя генерала 

М.І.Бабахіна. Знаходзіцца яна насупраць элеватара. 

Генерал Бабахін з верасня 1943 года камандаваў 

дывізіяй на фронце. У 1944 годзе прымаў удзел у акружэнні 

Віцебскай групоўкі праціўніка, удзельнічаў у баях па штурму 
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  Вуліца імя У. Азіна 

 
Азін Уладзімір Марцінавіч (8.10.1895, в. Мар'янава 

Полацкага р-на - 18.2.1920), ваенны дзеяч. З 1916 у арміі. З 

пачатку 1918 -камандзір латышскага атрада. Летам 1918 на 

ўсх. фронце камандаваў батальёнам, Арскай групай 2-й арміі, 

стралк. дывізіямі ў Паволжжы, на Урале. З 1919 ваяваў 

супраць Дзянікіна на Доне. Трапіў у палон, павешаны.  У 

Полацку - вуліца і помнік. 

 

 92 Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. т.1. Мн., 1996.  –  

С.165. 

 92 Беларусь. - Мн., 1995. - С.23. 

 Герои гражданской войны. - М.,1974. 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы….: 

энциклопедический справочник. - Мн., 1987. -  С.22-23. 

 Из истории гражданской войны в СССР.- Т.1. Май 

1918-март 1919. - М.,1960, Т.2 Март 1919 – февраль  

1920. - М.,1957. 

 Кондратьев, Н.Д. Начдив «Железной». Азин / 

Н.Д.Кондратьев. - М., 1960. 

 Кузьмин, Г.В. Гражданская война и военная 

интервенция в СССР / Г.В. Кузьмин. - М., 1958. 

 Ладухин, В. Азин / В. Ладухин. - М., 1967. 

 Носкова, В.Н. Против ставленников Антанты / 

В.Н.Носкова. - Л., 1972. 

 Полководцы гражданской войны. - М., 1960. 

 Рейснер, Л. Избранные произведения / Л. Рейснер. –  

М., 1958. - С.46-53, 78-97 

 63.3(4Беи)я2 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6т. 

Т.1 - Мн., 1993. - С.70 

 

 Азин Владимир Мартинович (8.10.1895, д. Марьяново 

Полоцкого р-на – 18.2.1920), герой гражданской войны 

1918 – 20 // 26.89(4Беи) Регионы Беларуси. В 7 т. Т. 2. 

Витебская обл. В 2 кн. Кн. 1. – Мн., 2010. – С. 12. 

 Азин Владимир Мартинович (26.09.1895, д. 

Марьяново, Полоцкий р-н - 18.02.1920), герой 

гэтым скупыя звесткі. Упершыню Купала быў у горадзе 

Полацку праездам у 1912 годзе. Службу ў арміі ён праходзіў у 

нашым горадзе з лета 1916 года па восень 1917 года. А вось 

ужо ў 1926 годзе палачане сустрэліся з паэтам у гарадскім 

тэатры на літаратурным вечары з удзелам Купалы. Мне 

вельмі падабаюцца творы Янкі Купалы. Сёння палачане 

зберагаюць імя  песняра ў сваёй памяці, адна з вуліц горада 

носіць імя Янкі Купалы. На вуліцы Янкі Купалы размешчаны 

Полацкая ТЭЦ, аўтакалона, вінзавод. 

 

 

2-і прыпынак  “Вуліца Ленінградская “. 
 

 Гэта вуліца носіць назву ў гонар горада Ленінграда. 

Часцей ўсяго мне  прыходзіцца хадзіць па ёй, бо кожную 

раніцу я спяшаюся на заняткі ў сваю родную школу № 5. Гэта 

самая доўгая вуліца нашага мікрараёна. На ёй знаходзіцца 

каля 100 дамоў, лакаматыўнае дэпо, вагоннае дэпо,  

электрасеці,  ААТ ”Полацкі завод “Праммашрамонт”, 2 

дзіцячых садкі, дзве бібліятэкі. 

 

 

3-і прыпынак: “Вуліца Галеркіна” 

 

 Раней гэта вуліца значылася як Вялікая. Зараз яна 

перайменавана ў вуліцу Галеркіна. Галеркін Барыс Рыгоравіч 

нарадзіўся ў 1871 годзе ў горадзе Полацку. Гэта савецкі 

вучоны ў галіне тэорыі  пругкасці. У 1899 годзе скончыў  

Пецярбуржскі тэхналагічны інстытут. З удзелам Галеркіна 

праектаваліся і будаваліся гідрастанцыі ( Волхаў-ГЭС, 

Днепра-ГЭС), распрацоўваліся праекты некаторых 

цеплаэлектрастанцый. 

 Узнагароджаны 2 ордэнамі Леніна . У канцы гэтай 

вуліцы знаходзіцца Валовае возера. 

 

4-ы прыпынак: “ Вуліца Халева” 

   

У раёне аўтарамзавода ёсць вуліца, якая носіць імя 
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  Гражданской войны, военачальник //  66.1(4Беи)  

Корнилович,  Э.  А.  Беларусь:   созвездие  

политических  имён:   историко-биографический 

справочник / Э. А. Корнилович. - Мн., 2009. - C. 298 - 

299. 
 Азін Уладзімір Марцінавіч (26.09.1895, в.Марьянава, 

Полацкага р-на – 18.02.1920), военачальнік Герой 

Грамадзянскай вайны // 63.3(4Беи) Кузьміч, М.П. Нашы 

землякі ў далёкім і блізкім замежжы: біяграфічны даведнік 

М.П.Кузьміч, М.І.Сцепаненка. – Віцебск, 2007. – С.8. 

 Алдан-Сямёнаў, А. Чырвоныя і белыя: раман / А. 

Алдан-Сямёнаў // Чырвоная змена. - 1972. - №163-170  

МБА 

 Бяляўскі, П. Начдыў Азін / П. Бяляўскі // Віц. рабочы. - 

1980. - 19, 22, 28, 29 лютага; 8,13,18 сакавіка.  МБА 

 Відзякін Г. Легендарны герой (Аб кнізе В.М.Ладухіна 

"Азін") // Сцяг кам-ма. - 1967. - 6 ліпеня 

 Войтаў, А. Памяць аб У.М. Азіне жыве / А. Войтаў  // 

Сцяг кам-ма. - 1965. - 28 верасня. 

 Войтаў, А. Саратнік Азіна ў Полацку / А. Войтаў // 

Сцяг кам-ма. - 1965. - 30 студзеня. 

 Гальпяровіч, Н. Па-азінскі славіць Радзіму: верш / Н. 

Гальпяровіч // Сцяг  кам-му. - 1975. – 26 верасня. 

 Голубеў, Л. Выхаванец начдыва / Л. Голубеў // Віц. 

рабочы. - 1967. - 21 лістапада.   МБА 

 Голубеў, Л. Дарогамі 28-й жалезнай / Л. Голубеў // 

Сцяг кам-ма. - 1980. - 5 верасня, 10 верасня 

 Гундорын, А. Самародак / А. Гундорын // Віц. рабочы. 

– 1966. - 2 сакавіка.  МБА 

 Гурвич, А. Он живет в памяти народной  / А. Гурвич // 

Сов. Белоруссия. - 1970. - 18 лютага. МБА 

 Гусаревич, С. Начдив железной / С. Гусаревич // 

Красная звезда. - 1975. - 26 сентября.  МБА 

 Железному начдиву // Сов. Белоруссия. - 1979. -  4 

ноября.  МБА 

 Жуков, Л. Азин соколом летал: стихотворение / Л. 

Жуков // Віц. рабочы. - 1975. - 26 верасня.  МБА 

 Зарачная, А. Памяць аб ім неўміруча / А. Зарачная  // 

 Энгельс Фрыдрых (28.11.1820, г. Бармен Рэйнскай 

правінцыі Прусіі – 5.8.1895), [правадыр і настаўнік 

міжнар. пралетарыяту] // 92 Беларуская ССР: кароткая 

энцыклапедыя. У 5 т. – Мн., 1981. – Т.5. - С.683.   

 

 

 

Складальнік:   Дзедзюліна Л.Б. 

 

 

 

Гульня-падарожжа “Вуліцы нашага горада” 

 

Вядучы:  Есть улицы центральные, 

    Высокие и важные, 

  С витринами зеркальными, 

  С гирляндами огней. 

  А мне милее тихие, 

  Милей одноэтажные. 

  От их названий ласковых 

  Становится теплей… 

 Вуліцы як людзі  - кожная са сваім непаўторным лёсам. 

А яшчэ вуліцы падобныя на кнігі. Толькі ўмець чытаць іх не 

проста. Шмат пра што могуць расказаць вам полацкія вуліцы. 

У назвах вуліц – старонкі гісторыі горада, яго людзей,  

своеасаблівы летапіс. 

   Сёння мы  з вамі, рабяты, адправімся ў падарожжа па 

вуліцах нашага мікрараёна “Грамы”. 

   Такім чынам, кожны з вас на так званым “маршрутным 

таксі” зможа адправіцца ў падарожжа па “маршрутнай карце” 

мікрараёна. 

    Падарожжа пачынаецца. 

 

1-ы  прыпынак:  “Вуліца Янкі Купалы”. 
 

 Усім вам добра  вядома імя Янкі Купалы. Але не ўсе 

ведаюць , што шляхі-дарогі беларускага песняра не аднойчы 

пралягалі праз наш горад. На жаль , гісторыя захавала аб 
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(1936). У Чырвонай Арміі з 1924. З сакавіка 1941 камандзір 

28-й танкавай дывізіі ў Прыбалт. ваеннай акрузе. У 

Айчынную вайну камандзір 241-й стралковай дывізіі 18-га 

танкавага корпуса, удзельнік абароны Ноўгарада, Варонежа. 
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Вільнюсе, на магіле помнік. Узнагароджан 2 ордэнамі Леніна, 

8 іншымі ордэнамі, медалямі. 

  

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. – Мн.,1987. - С.667. 

Ч 

 Киселев А.Н.  Молодость и зрелость полководца / А.Н. 

Киселев. - М., 1971. 

 Шарипов, А.А. И. Черняховский / А.А. Шарипов. - М., 

1972. 

 

Вуліца імя В. Чкалава 
  

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы. - 1987. - С.670-671. 

Ч 

 

Вуліца імя І. Шабельнікава 
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Вуліца імя М. Бабахіна 

 
Бабахін Мікалай Іванавіч, ураджэнец вёскі Падустава 

Калінінградскай вобласці. 46- гадовы генерал у аперацыі 

"Багратион" камандаваў гвардзейскай стралковай дывізіяй. 30 

чэрвеня 1944г., знаходзячыся ў яе баявых парадках і кіруючы 

часцямі, якія наступалі на Полацк, быў смяротна паранены. 

 63.3(4Беи) Их именами названы…: энциклоп. 

справочник. - Мн., 1987. - С.42. 

 
 Вільчынскі, І. Генерал Бабахін / І. Вільчынскі  // Сцяг 

кам-ма. - 1962. - 13 жніўня.    

 Вільчынскі, І. Імя генерала Бабахіна  / І. Вільчынскі  // 

Сцяг кам-му. - 1985. - 9 ліпеня. - С.2. 

 Вільчынскі, І. Імя Бабахіна (Пахаваны на плошчы)  / І. 

Вільчынскі  // Сцяг кам-му. - 1972. – 22 снежня. 

 Вільчынскі, І. Успомнім, усіх пайменна  / І. Вільчынскі  

// Сцяг кам-му. - 1987. - 24 чэрвеня. 

 

Вуліца імя І. Бабушкіна 

 
Бабушкін Іван Васільевіч нарадзіўся 15 студзеня 1873 

года ў сям'і селяніна-бедняка ў сяле Ледзянскім Валагодскай 

губерні. Са жніўня 1900 года да пачатку 1901 года ён пад 

выглядам рабочага-слесара жыў у г. Полацку. З Полацка ён 

вёў вялікую  перапіску з сацыял-дэмакратычнымі 

арганізацыямі. 

У студзені 1906 года Бабушкін з групай таварышаў 

перавозіў з Чыты ў Іркуцк зброю для рабочых. На станцыі 

Слюдзянка іх захапіла царская карная экспедыцыя і 18 

студзеня 1906 года без суда і следства Бабушкін і яго 

таварышы былі расстраляны на станцыі Мысавай 

Забайкальскай чыгункі. 

 Ён мала пражыў, але многа зрабіў у імя будычага. 

 

У жніўні 1917 года Чапаеў прыехаў у г. Нікалаеўск, дзе 

зблізіўся з бальшавікамі. 3 красавіка 1919 года Чапаеў 

назначаны камандзірам 25-й стралковай дывізіі, дзе камісарам 

быў Д.А.Фурманаў. Дывізія пакрыла сябе няўміручай славай 

у баях з белагвардзейскімі войскамі Калчака на Усходнім 

фронце. 

Раніцай 5 верасня 1919года варожая куля напаткала 

баявога камандзіра ў халодных хвалях Урала. 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.657-658. Ч 

 

 Ліхачоў, У. Чапаеў у баях за Полацк: сын легендарнага 

героя грамадзянскай вайны В.І. Чапаева – Аляксандр 

Чапаеў удзельнічаў у вызваленні Полацка ў 1944 годзе  

/ У. Ліхачоў // Сцяг камунізма. - 1985. - 12 сакавіка. 

 Легендарнае імя // Сцяг камунізма. - 1967. - 9 лютага. 

 Ліхачоў, У.  Баец праслаўленай дывізіі / У. Ліхачоў // 

Сцяг камунізма. - 1967. - 9 лютага. 

 

Вуліца імя М. Чарнышэўскага 
 

Чарнышэўскі Мікалай Гаўрылавіч ( 12(24).7.1828, 

Саратаў - 17(29).10.1889), рус. пісьменнік, філосаф - 

матэрыяліст, эканаміст, літаратурны крытык. 

З сямъи свяшчэнніка. Скончыў Пецярбургскі ўн-т 

(1850). У 1853-62 супрацоўнічаў у часопісе "Современник". 

Царскі ўрад у чэрвіні 1862 закрыў "Современник", а ў ліпені 

1862 Чарнышэўскі арыштаваны. Амаль два гады ён сядзеў у 

Аляксееўскім равеліне Петрапаўлаўскай крэпасці. 19.5.1864 у 

Пецярбургу, на Мытнай плошчы, адбыўся гнюсны абрад 

грамадзянскай кары, пасля якога Мікалая Гаўрылавіча саслалі 

ў Сібір. Толькі ў 1883 яго перавялі з Сібіры ў Астрахань. У 

чэрвені 1889 Чарнышэўскі пераехаў у Саратаў, там і памёр. 

Сваё разуменне мастацтва і яго прызначэнне 

Чарнышэўскі выклаў у мастацкіх творах. У Петрапаўлаўскай 

крэпасці напісаў раман "Што рабіць?" (1863), а ў ссылцы ў 

Сібіры - раман "Пралог". 
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 63.3(4Беи)я2 Их именами названы..: 

энциклопедический справочник. - Мн., 1987. - С.42. 

 63.3(2)6 Манис, Н.А. Память о них жива в Белоруссии / 

Н.А. Манис. - Мн., 1988. - С.9-18. 

 63.3(2)6-8 Мишкевич, Г.И. Иван Васильевич Бабушкин 

/ Г.И. Мишкевич. - Л., 1983. 

 63.3(2)6-8 Новосёлов М. Иван Васильевич Бабушкин. - 

М., 1954. 

 63.3(4Беи) Шамов В.П. Полоцк-город древний. - Мн., 

1987. - С.46-47. 

 

 Асташкевіч, П. І.В. Бабушкін ў Полацку (1900-1901) / 

П. Асташкевіч // Віц. рабочы. - 1967. - 15 лістапада 

МБА 

 Асташкевіч, П. Прабыванне І.В.Бабушкіна ў Полацку 

(Да 51-й гад-ны з дня гібелі ) / П. Асташкевіч // Сцяг 

кам-му. - 1957. - 13 студзеня. 

 Иван Бабушкин в Полоцке // Сов. Белоруссия. - 1966. - 

23 декабря.  МБА 

 Маніс, М. Гонар партыі (Полацкі перыяд жыцця 

вялікага рэвалюцыянера з верасня 1900 па вясну 1901 

гадоў) / М. Маніс // Віц. рабочы. - 1983. - 28 ліпеня; 

Химик. - 1983. - 6 августа.  МБА 

 Маніс, М. Народны герой / М. Маніс // Сцяг кам-му. - 

1983. - 15 ліпеня, 26 ліпеня. 

 Несцяронак Ф. Імя Бабушкіна / Ф. Несцяронак // Сцяг 

кам-ма. - 1973. - 13 студзеня 

 Падольскі Д. Імі ганарыцца Беларусь // Віц. рабочы. - 

1988. - 8 верасня.  МБА  

 

Вуліца імя М. Багдановіча 

 
Багдановіч Максім Адамавіч (9.12.1891, Мінск - 

25.5.1917), бел. паэт, перакладчык, літ-знавец, празаік. 

Раннія гады правёў ў Гродне (1892-96), жыў і вучыўся 

 ў Ніжнім Ноўгарадзе (1896-1908) і Яраслаўлі (1908-1916). 

Скончыў Дзямідаўскі юрыд. ліцэй у Яраслаўлі (1916) і 

восенню прыехаў у Мінск. 

  

Васіль Рыгоравіч Чайко рускі, закончыў пяхотнае 

вучылішча, на фронце з чэрвеня 1941 года, узнагароджаны 

ордэнам Айчынай вайны I ступені, ордэнам Чырвонай Зоркі, 

медалём «За абарону Сталінграда». Член ленінскай партыі з 

1942 года, працаваў на пасадзе начальніка штаба палка, 

начальніка     аператыўнага аддзела штаба дывізіі,  начальніка  

штаба  дывізіі». 

«Гвардыі падпалкоўнік Васіль Рыгоравіч Чайко на пасадзе 

начальніка штаба 67-й гвардзейскай стралковай дывізіі з 

верасня 1943 года. Мае вялікі вопыт. Валявы, рашучы, смелы 

і ініцыятыўны работнік. Умела арганізуе работу штаба, 

узаемадзеянне часцей у ходзе прарыву абароны праціўніка». 

В.Р. Чайко ўмела кіраваў часцямі дывізіі і загінуў у баі за 

вызваленне нашага горада. 

І  памяць  аб ім мы будзем захоўваць у сваіх сэрцах вечна. 

 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы. - Мн.,1987. - С.656. 

Ч 

  

 Вільчынскі, І.  Імя В.Р.Чайко / І. Вільчынскі // Сцяг 

камунізму. - 1985. - 23 красавіка. 

 Вільчынскі, І. Успомнім усіх пайменна / І. Вільчынскі 

// Сцяг камунізма. - 1987. - 24 чэрвеня. 

 Вільчынскі, І.  Падпалкоўнік Чайко / І. Вільчынскі // 

Сцяг камунізма. - 1962. - 22 ліпеня. 

 Вуліца імя Чайко // Сцяг камунізма. - 1988. - 21 

снежня. 

 

Вуліца імя В. Чапаева 
 

Сын селяніна – бедняка, дзіцячыя і юнацкія гады 

правёў у цяжкай нястачы. Працоўнае жыццё пачаў з 12 гадоў. 

Прызваны ў царскую армію ў студзені 1915 года, ён быў 

удзельнікам першай сусветнай вайны. За ваенныя заслугі ён 

атрымаў поўны Георгіеўскі бант (чатыры Георгіеўскіх крыжы 

– вышэйшую па таму часу салдацкую ўзнагароду і Георгіеўскі 

медаль чацвертай ступені.) 
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  Асн. кірунак творчасці - патрыятыч. служэнне сац. і 

нац. вызваленню бел. народа, сцвярджэнне ідэй  роўнасці і 

братэрства, барацьба за гуманіст. ідэалы.  

Вялікая заслуга паэта ў распрацоўцы гістар. Тэмы  

 ("Песня пра  князя Ізяслава Полацкага" і інш.) 

 

 92 Беларуская энцыклапедыя ў 18 т. Т.2. - Мн.,1996. -  

С.205. 

 91.9:83 Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны 

слоўнік у 6т. Т.1 - С.157. 
 Коваленко, П.  Імя Максіма Багдановіча  / Пётр Коваленко // 

Информ Плюс. – 2008. – 31 июля. – С.5. 

 

Вуліца імя І. Баграмяна 

 
Баграмян Іван Хрыстафоравіч (2.12.1897, г. Кіравабад 

Азербайджанскай ССР - 21.9.1982). Двойчы Герой Сав. Саюза 

(1944, 1977). Маршал Сав. Саюза (1955). У арміі з 1915. 

Удзельнік грамадзянскай вайны. Скончыў ваен. акадэмію імя 

Фрунзе (1934), Генштаба (1938). У ВАВ нач. аператыўнага 

аддзела - нам. нач. штаба Паўд.-зах. фронту, удзельнічаў ў 

Полацкай аперацыі 1944. 

У 1955-56 нам. міністра абароны, у 1958-68 нам. 

міністра абароны - нач. тылу Узброеных  

Сіл СССР. Урна з прахам Баграмяна ў Крамлёўскай сцяне. 

 

 63.3(4Беи)622я2 Беларусь у ВАВ. 1941-1945. - Мн., 

1990. - С.53. 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы… - Мн., 1987. - 

С.43. 

 63.3(4Беи)622.78 Навечно в сердце народном. - Мн., 

1984. - С.38. 

 63.3(4Беи)я2 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6т. - 

т.1 - Мн., 1993. - С.273. 

 

 Вільчынскі, І. Імя Баграмяна: Аб генерале 

І.Х.Баграмяне, яго ўдзеле ў вызваленні Полацка у 

1944г. / І. Вільчынскі // Сцяг кам-ма. - 1973. - 4 мая. 

камісіі Кампартыі Беларусі, аднаго з арганізатараў і 

кіраўнікоў партызанскага руху на Беларусі Дзмітрыя 

Васільевіча Цябута і на падставе пастановы Савета Міністраў 

БССР ад 13.03.1987 г. "Аб ушанаванні памяці Д.В. Цябута" 

выканкам гарадскога Савета народных дэпутатаў рашыў 

перайменаваць вуліцу Ветэрынарную ў вуліцу імя  Д. Цябута. 

 

 Вуліцы - імя выдатнага земляка // Сцяг кам-му. - 1987. 

- 1 лістапада. 

 Ларына, М. Хай ходзіць па вуліцы шчасце / М. Ларына 

// Сцяг кам-му. - 1987. - 5 верасня. 

 

Вуліца імя  К. Цыялкоўскага 
 

 63.3(4Беи) я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.653-654. Ч 

 

 

Вуліца імя Е. Чайкінай 
 

Чайкіна Лізавета Іванаўна (28.8.1918, в. Руно 

Асташкаўскага пав. Цвярской губ. - 22.11.1941), Герой Сав. 

Саюза (1942). Загадчык хаты-чытальні. 

У ВАВ на акупіраванай тэрыторыі сакратар 

падпольнага Пенаўскага РК ВЛКСМ, актыўная ўдзельніца 

баявых аперацый партызанскага атрада. 22.11.1941 здраднік 

выдаў Чайкіну акупантам. Пасля жорсткіх катаванняў 

расстраляна. Імем Чайкінай названы Залескі с/с, Пенаўская 

школа, вуліцы ў г. Калінін, г. Полацк, пас. Пена, цеплаход. У 

Калініне адкрыты (1968) музей гісторыі камсамола імя Л. 

Чайкінай, у пас. Пена - мемарыяльны музей Чайкінай ( з 

1973). 

 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.655-

656. Ч 

 

Вуліца імя В. Чайко 
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 Иоффе, Э. Иван Христофорович Баграмян (1897-1982), 

стал героем в Беларуси / Э. Иоффе  // Белорусская 

нива. - 1994. - 18 октября.  МБА 

 Куркоткин, С. По долгу солдата / С. Куркоткин  // 

Правда. - 1987. - 2 декабря.  МБА 

 

Вуліца імя П. Броўкі 

 
Броўка Пятрусь (Пётр Усцінавіч; 25.6.1905, в. 

Пуцілкавічы Ушацкага р-на Віцебскай вобл. - 24.3.1980), бел. 

паэт і грамадскі дзеяч, нар. паэт Беларусі (1962).  

У 1925 накіраваны на працу ў Полацкі акр. к-т 

 ЛКСМБ.  

У 1927-1928 адказны сакратар газ. "Чырвоная  

Полаччына".  

У Полацку наведваў вячэрнюю школу для дарослых. З 

 1940 рэдактар часопіса "Полымя". 

Першыя вершы П.Броўкі надрукаваны ў газеце 

"Чырвоная Полаччына" і ў альманаху "Наддзвінне" ў 1926. 

 

 92 Беларуская энцыклапедыя ў 18 т. Т.3 - Мн., 1996. - 

С.262. 

 91.9:83 Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны 

слоўнік у 6т.  Т.1. - Мн.,1992. - С.305. 

 83.3(4Беи) Беларускія пісьменнікі (1917-1990): 

даведнік. - Мн., 1994. - С.63-65. 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы.. - Мн.,1987. - С.90. 

 Ярош М. Пятрусь Броўка: Нарыс жыцця і творчасці. - 

Мн., 1981. 

 

 

 Бровка Петрусь (Петр Устинович) (25.06.1905-

24.03.1980), Герой Соц. Труда  // 63.3(4Беи) Слава и 

гордость земли Витебской: биогр. справ. / сост. М.Н. 

Пригожий. – Витебск, 2009. – С. 209. 

 Бровка Петрусь (25.6.1905, д. Путилковичи Ушачского 

р-на – 24.3.1980), бел. писатель // 26.89(4Беи) Регионы 

каленях спакойна ляжаць скрыжаваныя рукі. Гэты  

аўтапартрэт з'яўляецца нібыта канчатковай кропкай у жыцці 

мастака, сродкам яго самавыяўлення, вынікам усяго жыцця. 

Памёр I. Хруцкі праз 9 месяцаў - 13 студзеня 1885 года ва 

ўзросце амаль 75 гадоў. 

Вёска Захарнічы існуе на  Полаччыне і зараз. Каля яе, на 

вялікіх лясных могілках, знайшоў свой апошні прытулак 

разам са сваімі роднымі полацкі мастак. Яшчэ не так даўно на 

месцы сядзібы Хруцкіх раслі чароўныя ліпы. Але сёння іх ужо 

няма. Зараз толькі возера з прыгожай назвай Шчалапок 

нагадвае пра вядома мастака. Мясцовыя жыхары называюць 

яго ў нашы дні Хруцкі - у гонар свайго зямляка. Полацкія 

краязнаўцы браты Мікалай і Сяргей Глушковы разам з 

нашчадкамі мастака адшукалі магілу I. Хруцкага. 5 жніўня 

1998 года на ёй была ўсталявана невялікая стэла з бюстам. 

Але доўга яна не прастаяла. У гэтым годзе помнік на магіле 

Івана Фаміча быў узноўлены. 

Удзячныя нашчадкі разам з мясцовай уладай маглі бы з 

годнасцю адзначыць 200 годдзе з дня нараджэння І.Ф. Хруцкага 

(2010 год). А на адным з дамоў новага мікрараёна магла б 

з'явіцца мемарыяльная дошка ў гонар першага акадэміка 

жывапісу Беларусі. 

 

Вуліца імя  К. Ціміразева 

 
 63.3(4Беи)я2  Их   именами названы. - Мн.,1987. - 

С.599. Ч 

 

Вуліца імя Г. Цітова 
 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.602. Ч 

 

Вуліца імя  Д. Цябута 
 

У мэтах ушанавяння памяці былога першага сакратара 

Полацкага і Мінскага абкомаў партыі, старшыні Рэвізійнай 
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  Беларуси. В 7 т. Т. 2. Витебская обл. В 2 кн. Кн. 1. – 

Мн., 2010. – С. 109. 

 Бровка Петрусь (Петр Устинович) (12(25).06.1905, д. 

Путилковичи Борисовского уезда Минской губ., теперь 

Ушачского р-на Витебской обл. – 24.03.1980), белорусский 

поэт // 66.1(4Беи) Корнилович, Э.А. Беларусь: 

созвездие политических имен: историко 

биографический справочник / Э.А. Корнилович. – Мн., 

2009. – С.358-359. 

 Броўка, П. Полацк: верш // Броўка, П. Савецкі чалавек. 

- Мн., 1982. - С.57-58. 

 Броўка, П. Размова з Дзвіною: верш аб Полацку // 

Броўка, П. Збор твораў у 7 т. Т.3 - Мн., 1976. - С.380.   

 

Вуліца імя С. Будзённага 

 
Будзённы Сямен Міхайлавіч (25.4.1883, хутар 

Казюрын Пралетарскага р-на Растоўскай вобл. - 26.10.1973), 

савецкі ваенны і дзярж. дзеяч. Маршал Сав. Саюза (1935), 

тройчы Герой Сав. Саюза (1958, 1963, 1968). Удзельнік рус.-

японскай і 1-й сусв. войнаў (быў узнагароджаны 4 

Георгіеўскімі крыжамі). Пад кіраўніцтвам Будзённага 1-я 

брыгада Каўказскай дывізіі разам з рэўкомам аршанскіх 

чыгуначнікаў разброіла 5 эшалонаў карнілаўскай "дзікай" 

дывізіі, якая праз Оршу накіроўвалася на барацьбу з рэв. 

Петраградам. У ВАВ камандуючы групай армій рэзерву 

Галоўнакамандавання, галоўнакамандуючы войскамі Паўд.-

зах. і Паўд.-каўказскага напрамкаў. 

 

 92 Беларуская энцыклапедыя: У 18т.  Т.3. - Мн.,1996. - 

С.313. 

 68.49(2) Иоффе Э.Г. Советские военачальники на 

белорусской земле / Э.Г. Иоффе. - Мн.,1988. - С.91-

100. 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы … - Мн.,1987. - 

С.92-93. 

 

Ганна Ксавер'еўна Бямбноўская з суседняга фальварка 

Новагуршчына была дачкой ўдзельніка паўстання пад 

кіраўніцтвам Тадэуша Касцюшкі. Яна была на 12 гадоў 

маладзей за Івана Фаміча. Яму было 35, а ей - 23. У Захарнічах у 

іх нарадзіліся дачка і два сыны. 

Прыродны талент і сямейны дабрабыт дазволілі напісаць 

I. Хруцкаму творы, якія сёння займаюць пачэсныя месцы ў 

музейных калекцыях Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, 

Літвы, Латвіі (шкада, ў Полацку ў Мастацкай галерэі няма 

ніводнай). Яго нацюрморты заўсёды адрознівала прыгажосць і 

непаўторнасць, натуральнасць і праўдзівасць, яны закраналі 

самыя патаемныя струны чалавечай душы. На карцінах Івана 

Фаміча мы не раз можам пабачыць сціплыя пакоі яго дома, 

галоўнае ўбранне якога складаюць жывыя кветкі ў вазонах і 

развешаныя на сценах карціны. Усе творы I. Хруцкага 

прасякнуты адчуваннем любові мастака да роднага кута.  

Вялікае месца у яго творчасці займаюць партрэты. 

Пераехаўшы са сталіцы ў вёску, мастак падтрымліваў сувязь не 

толькі з Пецярбургам, але і з Вільняй, Віцебскам і іншымі 

гарадамі. У 1850 годзе І.Ф. Хруцкі напісаў «Сямейны партрэт», 

а потым партрэты вядомых дзеячаў царквы і грамадства. На іх 

можна ўбачыць кнігавыдаўца Іллю Глазунова, уніяцкіх 

мітрапалітаў Іасафата Балгака і Іосіфа Сямашку, стацкага 

саветніка Пятра Рубцова і яго жонку Ганну Міхайлаўну. 

Верагодна, узрушаны смерцю выдатнага беларускага паэта 

Адама Міцкевіча, Іван Хруцкі напісаў «Партрэт А. Міцкевіча». 

У даследчыкаў ёсць думкі, што Хруцкі быў знаёмы з 

Міцкевічам пад час навучання ў Пецярбургу. Увесь час 

«Партрэт А. Міцкевіча» знаходзіўся ў сям'і Хруцкіх. Іван 

Фаміч пісаў яго, хутчэй за ўсё, для сябе. Пасля няўдалай 

спробы ўдзелу ў паўстанні 1830 года Адам Міцкевіч быў 

вымушаны пакінуць радзіму і жыць у замежжы. Партрэт 

апальнага паэта, які напісаў Іван Фаміч, дае падставу думаць не 

толькі пра цёплыя адносіны палачаніна дарэвалюцыянера, але і 

пэўнае вальнадумства самаго мастака. 

 Апошняй працай Івана Хруцкага стаў «Аўтапартрэт», які 

сёння захоўваеццаў Рускім музеі ў Санкт-Пецярбургу. На ім 

мастак апрануты ў белую кашулю і чорную ізэльку. На 
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  Вуліца імя В. Валадарскага 

 
Валадарскі В. (партыйны псеўданім Гальдштэйна 

Майсея Маркавіча; 1891, мяст. Астропаль Валынскай губ. - 

20.6.1918), удзельнік барацьбы за сав. ўладу ў Петраградзе.  

З рамеснікаў. З 1905 да 1917 меншавік. У 1913 

эмігрыраваў у Амерыку. З 1917 у Петраградзе. Быў камісарам 

па справах друку, агітацыі і прапаганды, адначасова 

рэдактарам "Краснай газеты" ў Петраградзе. Забіты эсэрам. 

 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы… - Мн.,1987. – 

С.119. 

 92 Беларуская  сав. энцыклапедыя т.2. - Мн.,1970. - 

С.565. 

    

Вуліца імя А. Валогіна 

 
У Баравусе, адна з вуліц названа імем Гер. Сав. Саюза 

гвардыі малодшага сяржанта Аляксандра Дзмітрыевіча 

Валогіна (рашэнне выканкама Полацкага гарадскога  Савета 

народных дэпутатаў ад 15 лістапада 1989). Нарадзіўся 

Аляксандр Дзмітрыевіч Валогін 8 кастрычніка 1924 года ў 

сяле Пячорскае Сызранскага  раёна Куйбышаўскай вобласці ў 

сям'і селяніна. 

Аб доблесці кулямётчыка Сашы Валогіна пісала 

франтавая дывізіённая газета. Пры фарсіраванні ракі Дзісны 

11-12 верасня і ракі Сноў 23 верасня А.Валогін з першымі 

байцамі перапраўляўся праз гэтыя водныя перашкоды. Вось 

дзе спатрэбілася волжская загатоўка - плаваў ён выдатна. 

Уладкаваўшы свой "максім" і каробкі з лентамі патронаў на 

плоціку, ён уплаў штурхаў яго перад сабой сярод кіпеўшай ад 

куль і асколкаў вады. 

Высокія якасці воіна праявіў А.Валогін і ў першых 

баях па вызваленню Беларусі. Дывізіённая газета за 7 

кастрычніка 1943 года пісала: "У ходзе баёў выяўляюцца 

новыя героі... Гвардыі малодшы сяржант А.Валогін мае на 

сваім рахунку 150 знішчаных немцаў. Пасля фарсіравання 

Беларусі, абавязкова звернеце ўвагу на нацюрморты, дзе ўся 

агародніна і садавіна нібыта сфатаграфаваны сучасным 

лічбавым фотаапаратам. На карцінах кожная рэч дапаўняючы 

суседа, падкрэслівае яго асаблівасць і непаўторнасць. 

Аўтарам гэтых твораў з'яўляецца  I. Хруцкі, якога мы смела 

можам назваць палачанінам. 

Нарадзіўся Іван Хруцкі 27 студзеня 1810 года ў сям'і 

уніяцкага святара. Бацьку звалі Фама, а маці - Мінадора. 

Хрысцілі хлопчыка ў адным з храмаў пасёлка Ула, недалёка ад 

Бешанковічаў. Далейшы лёс звязаў Івана  з Полацкам. Каля 

1827 года ён скончыў факультэт вольных мастацтваў 

Вышэйшага піярскага вучылішча. Верагодна, ужо тут, 

блукаючы па залах карцінннай галерэі з фрэскавымі роспісамі 

Габрыэля Грубэра, Іван канчаткова вырашыў прысвяціць сябе 

мастацтву. У 17 гадоў ён едзе ў Пецярбург. Спачатку I. Хруцкі 

браў урокі жывапісу ў знакамітых мастакоў, а потым стаў 

вольным слухачом Акадэміі мастацтваў. Поспехамі ў навучанні 

Іван Хруцкі звярнуў на сябе ўвагу самаго расійскага цара 

Мікалая І і атрымаў ад яго падарунак - гадзіннік з залатым 

ланцужком. Дзевяць гадоў вучобы ў Пецярбургу не прайшлі 

дарэмна - у 1836 годзе Іван Хруцкі атрымаў дыплом Акадэміі 

мастацтваў. 

Першую славу мастаку прынесла карціна «Старая, якая 

вяжа панчохі». У 1838 годзе за яе аўтар атрымаў залаты 

медаль Акадэміі мастацтваў. У тым жа годзе за нацюрморт 

«Кветкі і садавіна» I. Хруцкі быў узнагароджаны малым 

залатым медалём. А ў 29 гадоў, у 1839 годзе, за палатно 

«Нацюрморт (Плады)» Іван Фаміч атрымаў званне акадэміка 

жывапісу. 

Праўда, парадавацца спаўна поспеху і славе ў паўночнай 

сталіцы ў І.Ф.Хруцкага не атрымалася. У 1839 годзе памёр яго 

бацька, які служыў святаром недалёка ад Полацка, ў мястэчку 

Усая. Іван, як старэйшы ў сям'і сярод 6 дзяцей, узяў на сябе ўсе 

турботы. Напэўна, яшчэ ў часы вучобы ў піярскім ліцэі 

аблюбаваў ён ваколіцы Полацка, можа, таму і перавёз пазней 

усю сям'ю сюды, у невялікую вёску Захарнічы, якая месцілася 

за 20 вёрст ад горада. Тут па ўласнаму праекту ён пабудаваў дом 

і заклаў каля яго сад. Тут ён знайшоў сабе і будучую жонку. 
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  ракі Сноў камандзір палка гвардыі падпалкоўнік К.В.Палякоў 

напісаў наградны ліст на прысваенне адважнаму кулямётчыку  

звання Героя Сав. Саюза. 

А праз некалькі дзен у баі за вызваленне беларускай 

зямлі гвардыі малодшы сяржант А.Д.Валогін загінуў.  

 

 63.3(4Беи)622.78 Навечно в сердце народном. - Мн., 

1984. 

 

 Ліхачоў, У. Вуліца імя Валогіна: Герой Сав. Саюза 

Аляксандр Валогін / У. Ліхачоў // Сцяг кам-му. - 1990. 

- 31 сакавіка. 

 

 

Вуліца імя В. Вароўскага 

 
Вароўскі Вацлаў Вацлавіч (псеўд. П.Алоўскі, Шварц, 

Фаўн і інш., 15(27).10.1871, Масква - 10.5.23), сав. дзярж. і 

партыйны дзеяч, дыпламат, публіцыст і літ. крытык. З сям'і 

інжынера. Скончыў Маск. вышэйшае тэхн. вуч. (1897). У 

1894-97 чл. Маскоўскага "Рабочага саюза". За ўдзел у 

рэвалюцыйным руху ў 1897 арыштаваны, у 1899 высланы ў 

Вяцкую губ. У 1902 эмігрыраваў за мяжу. У публіцыст. і літ.-

крытычных артыкулах ("Лішнія людзі", 1905; "Базараў і 

Санін. Два нігілізмы", 1909; "Леанід Андрэеў", "Максім 

Горкі", 1910 і інш.) прадаўжаў традыцыі рус. рэв. дэмакратаў. 

Пасля Кастр. рэв. на дыпламатычнай рабоце: у 1917-1919 

паўнамоцны прадстаўнік у скандынаўскіх краінах, у 1921-23 у 

Італіі. Забіты ў Лазане белагвардзейцамі. Пахаваны на 

Краснай плошчы ў Маскве. 

 

 Луначарский А.В. Вацлав Вацлович Воровский как 

литературный критик // 87.8 Луначарский А.В. Собр. 

соч. в 8т.  Т.8. - М.,1967. 

 Пияшев Н. Воровский. - М.,1959 

 

Вуліца імя  А. Вашнева 

арміі генерал-палкоўніка І. М. Чысцякова, камандуючага 

войскамі 1-га Прыбалтыйскага фронту, генерала арміі I. X. 

Баграмяна. 

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 24 

сакавіка 1945 года Васілю Дзмітрыевічу Халеву  прысвоена 

званне Героя Савецкага Саюза (пасмяротна). 

У 36-ю гадавіну вызвалення БССР і горада Полацка ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў удзячныя палачане ў 

Задзвінні, на паўднёвым ускрайку горада ўзнялі на п'едэстал 

савецкі танк «Т-34» — сімвал нямеркнучага з гадамі подзвігу 

героя-танкіста Васіля Халева і другіх танкістаў, якія 

вызвалялі наш горад. 

На  п'едэстале  надпіс:  Памятны   знак     устаноўлены 

ў  гонар  экіпажа танка пад камандаваннем   Героя Савецкага 

Саюза   малодшага  лейтэнанта Халева  Васіля Дзмітрыевіча, 

які першым 2.07.1944 г. уварваўся ў г.  Полацк.   Пры   яго 

вызваленні геройскі     загінуў.  

  

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы. - Мн.,1987. - С.642. 

            Ч 

 Вільчынскі, І.  Успомнім  усіх пайменна / І. Вільчынскі 

 // Сцяг камунізму. - 1987. – 24Чэрвеня. 

 Ліхачоў, У.  Імя Халева / У. Ліхачоў // Сцяг камунізму. 

- 1990. - 4 ліпеня. 

 Лихачёв, В.  Подвиг гвардейц / В. Лихачев // Химик. - 

1989. - 9 сентября. 

 Міхееў, У. Подзвіг танкіста / У. Міхееў //Сцяг 

камунізма. - 1980. - 4 ліпеня. 

 Пивоварова, Т. Письмо семье солдата: первым его танк 

ворвался в Полоцк / Т. Пивоварова // Сов. Татария. - 

1985. - 13 января.  МБА 

 Шумілаў, Ц. Залатымі літарамі / Ц. Шумілаў  // Сцяг 

камунізма. - 1967. - 13 чэрвеня. 

 

 

Вуліца імя І. Хруцкага 
 

Калі вы наведаеце сёння Нацыянальны мастацкі музей 
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Арсен Аляксеевiч Вашнеў нарадзiуся ў Полацку ў 

сям’i рабочага. З адзiнаццацi гадоў А.А.Вашнеў – вучань 

слесара. Авалодаў рамеснiцтвам, а працаваць  у Полацку не 

было дзе. Паехаў у Петраград. Пашанцавала. Прынялi 

слесарам на трубачны завод. Прыйшоў 1914 год – забралi ў 

армiю. Вайна. Накіравалі ў 31-ы Аляксееўскі полк 3-й арміі. У 

1917 годзе вайна зноў прывяла яго на Полаччыну, да якой 

падступіў фронт. Вашнеў быў выбраны старшынёй ваенна-

рэв. камітэта 15-га корпуса. ВРК даручыў падпісаць дагавор 

аб перамір'і т.Вашневу. !5 лістапада дагавор быў падпісаны 

былым слесарам Вашневым і нямецкім генералам Нагелем. 

У час вайны яму прысвоілі званне генерал-маёра. 

 

 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы… - Мн., 1987. - 

С.109. 

 63.3(2)6 Манис Н.А. Память о них жива в Белоруссии. 

- Мн., 1988. - С.69-88. 

 

 Вашнев Арсений Алексеевич (1894 г., г. Полоцк - 

1967), генерал-майор (1945) // 63.3(4Беи)622.78 

Долготович, Б. Военачальники земли белорусской / Б. 

Долготович – Мн., 2005. – С. 224-225. 

 Анціпенка,  Л. Абаронца Радзімы: А.А.Вашнеў, 

удзельнік   грамадзянскай вайны, генерал-маёр 

інжынерна-тэхнічнай службы, ураджэнец г. Полацка 

(1894) / Л. Анціпенка // Полацкі веснік. - 1999. - 24 

лютага. 

 Маніс, М. 50 гадоў у рэвалюцыйным страі / М. Маніс // 

Сцяг кам-ма. - 1967. - 25 красавіка. 

 Вашнев Арсений Алексеевич (25.02.1894, г. Полоцк 

- 09.08.1967) участник Гражданской войны, генерал–

майор инженерно-технической службы // 66.1(4Беи) 

Корнилович, Э. А. Беларусь: созвездие политических 

имён: историко-биографический справочник / Э. А. 

Корнилович. - Мн., 2009. - C. 136-137. 

 Вашнев, А. А. На новый лад / А. А. Вашнев // В огне 

свядомасці танкіста. Ён прыльнуў да трыплекса. Танк 

акружалі нямецкія аўтаматчыкі. Па ўсяму было бачна, што 

яны разлічвалі захапіць жывымі савецкіх танкістаў. Што 

рабіць? Здавацца ворагу? Не! Адважны экіпаж адбіваўся 

гранатамі. Раптам перад танкістамі ўспыхнула полымя. Гэта 

фашысты падпалілі танк. Наступілі крытычныя мінуты. Было 

прадпрынята ўсе магчымае каб патушыць агонь. Васіль Халеў 

змагаўся да апошняга дыхання, але не пакінуў занятага 

рубяжу. Халеў згарэў у танку, але   не   здаўся.   

    

Не   шкадуючы     жыцця   змагаўся   супраць    

ненавіснага   ворага за свабоду Савецкай Радзімы Васіль 

Халеў. Яго подзвіг клікаў байцоў на штурм старажытнага 

горада на Дзвіне. І яны самааддана ачышчалі ад ворага 

Задзвінне, штурмавалі раку, расшыралі плацдарм у паўночнай 

частцы горада, вялі баі па ачыстцы ад ворага вуліц. Крыху 

больш сутак штурмавалі савецкія воіны горад і да раніцы 4 

ліпеня вызвалілі Полацк. 

Астанкі героя-танкіста В. Д. Халева з ушанаваннем 

пахавалі ў брацкай магіле ў цэнтры горада, на плошчы імя У. 

I. Леніна. 

З узнагароднага ліста героя даведваемся: Васіль 

Дзмітрыевіч Халеў нарадзіўся 14 студзеня 1913 года ў г. 

Казані ў сям'і рабочага, рускі. (У горадзе Казані адна з вуліц 

названа яго імем). Закончыў няпоўную сярэднюю школу. 

Служыў у Чырвонай Арміі ў 1935—37 гг. і з 1940 года. 

Прызваны ў Чырвоную Армію, Сталінскім РВК горада Казані. 

Беспартыйны. Жонка яго Вера Кузьмінічна Турашова 

пражывала ў Марыйскай АССР, Хлебнікаўскім раёне, п/а 

Марыец. 

В.Д. Халеў удзельнік Вялікай Айчыннай вайны з 

чэрвеня 1941 года. У 1944 годзе закончыў танкавае 

вучылішча. 

Камандзір 47-га асобнага агнявога танкавага палка 

маёр Макараў ва ўзнагародным лісце піша: «Дастойны 

прысваення звання Героя Савецкага Саюза, пасмяротна». Тут 

жа подпісы камандзіра 23 стралковага корпуса генерал-

лейтэнанта А. Н. Ермакова, камандуючага 6-й гвардзейскай 
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  Гражданской войны. - Мн., 1987. - C. 107-109.  МБА 

 За власть Советов. - Йошкар-Ола, 1978. – C.239.   МБА 

 Савинов, С. С. Мужество / С.С. Савинов. – Йошкар-

Ола, 1987. - C. 37-39; 52, 55, 94, 96 и др.   МБА 

 

Вуліца імя П. Войкава 
Войкаў Петр Лазаравіч (1888, Керч - 7.6.1927),савецкі 

дыпламат. З рабочых. У 1903-17 меншавік. Студэнтам 

Пецярбургскага ўн-та ўдзельнічаў у замаху на прадстаўніка 

царскіх улад. Каб пазбегнуць кары ў 1907 эмігрыраваў у 

Швейцарыю, дзе скончыў Жэнеўскі  ўн-т. 

У 1917 вярнуўся ў Расію. З 1919 - намеснікстаршыні 

праўлення цэнтрасаюза: з кастр. 1920 чл. Калегіі Наркамата 

знешняга гандлю і чл. Праўлення трэста "Поўначлес". З кастр. 

1924 паўнамоцны прадстаўнік СССР у Польшчы. Забіты рус. 

белагвардзейцам у Варшаве. Пахаваны на Краснай плошчы ў 

Маскве. 

 

 92 Беларуская энцыклапедыя Т.3. - Мн., 1971. - С.147. 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы… - Мн., 1987. - 

С.117. 

 

Вуліца імя Б. Галёркіна 

 
 Галеркин Борис Григорьевич (1871, г. Полоцк – 

12.7.1945), генерал-лейтенант (1942) // 26.89(4Беи) 

Регионы Беларуси. В 7 т. Т. 2. Витебская обл. В 2 кн. 

Кн. 1. – Мн., 2010. – С. 290. 

 Галёркин Борис Григорьевич (20.2(4.3)1871 – 

12.7.1945), рос. инженер и учёный в области теории 

упругости // 92 Новая российская энциклопедия: В 12 

т. Т. IV (1). – М., 2007. – С. 444.      Сб 

 Галёркин Борис Григорьевич (1871, г. Полоцк – 

12.7.1945),генерал-лейтенант (1942) // 63.3(4Беи)622.78 

Долготович, Б. Военачальники земли белорусской / Б. 

Долготович – Мн., 2005. – С.197. 

 Вучоны, механік, выкладчык: [пра доктара тэхнічных і 

 Собаль, В. Час быў гарачы: Тарас і Полацк / В. Собаль 

// Віц. рабочы. - 1997. - 7 сакавіка. - С.7. 

 

Вуліца імя  В. Халева 
 

На паўночна-усходнім  ускрайку горада  Полацка ў 

раёне аўтарэмзавода адна з вуліц носіць імя героя-танкіста 

Васіля Халева.                     
Малодшы лейтэнант В. Д. Халеў летам 1944 года 

ўдзельнічаў у вызваленні г. Полацка ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. Полацкая аперацыя па вызваленню горада 

праводзілася войскамі 1-га Прыбалтыйскага фронту (4-й 

ударнай, 6-й гвардзейскай і 43-й арміямі) з 29 па 3 ліпеня. І 

з'яўлялася часткай буйной стратэгічнай аперацыі. Нашы 

часці, ламаючы ўпартае супраціўленне ворага, вялі жорсткія 

баі на подступах да горада, настойліва  рухаючыся   наперад. 
З поўдня да Полацка з наступальнымі баямі падышлі 

злучэнні 23-га стралковага корпуса, якія, расшырыўшы 

задзвінскі плацдарм, у ноч на 2 ліпеня і правялі 

перагрупіроўку і раніцай пасля артылерыйскага налёту 

імклівымі атакамі прарвалі рубеж абароны праціўніка і 

выйшлі да гарадскога Задзвіння. У гэтых баях вызначыліся і 

танкісты 47-га асобнага агнявога танкавага палка, сярод якіх 

быў камандзір танка малодшы лейтэнант В. Д.  Халеў. 

2   ліпеня   1944   года   Васіль Халеў   першым   

уварваўся   на танку ў горад Полацк. Выкарыстоўваючы ўсю 

магутнасць баявой   машыны, гарматы і агнямёта, 

праяўляючы    цвёрдую  волю, бясстрашша   і  доблесць, 

малодшы  лейтэнант  В. Д. Халеў   сваім    танкам   давіў   і   

знішчаў  варожыя гарматы,  кулямёты, баявую тэхніку 

гітлераўцаў. Прарваўшыся праз варожыя пазіцыі     ў 

полацкае Задзвінне, танк Халева агнём агнямёта нёс пагібель 

ворагу, наводзіў жах на акупантаў.  Сваім наступальным 

парывам і паспяховай   атакай   ворага   Халеў натхняў і вёў за 

сабой астатнія  зкіпажы танкістаў. 

Аднак, захоплены боем, Халеў адарваўся ад баявых 

сяброў, патраціў усе боепрыпасы. I тут моцны ўдар скалануў 

машыну. Яркі агонь асляпіў вочы. «Падбілі» — мільганула ў 
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  матэматычных навук, акадэміка, ураджэнца г. Полацка 

Барыса Рыгоравіча Галёркіна (1871-1945)] // Информ 

Плюс.  – 2009. –  25 июня.. -  C. 5. 

 

Вуліца імя М. Гастэла 
 

Гастэла Мікалай Францавіч (6.5.1907, Масква - 

26.6.1941), Герой Сав. Саюза (1941). Яго бацька - ураджэнец 

Беларусі. У Чырвонай Арміі Гастэла М. Ф. з 1932. Скончыў 

Луганскую ваен. школу лётчыкаў (1933). Удзельнік баёў на р. 

Халхінгол у 1939, сав.-фін. вайны 1939-40. У пачатку ВАВ 

капітан Гастэла камандаваў эскадрылляй. З 22.6.1941 

удзельнічаў у бамбардзіроўцы танк. і механізаваных калон 

праціўніка. Першы варожы самалёт збіў 24.6.1941 з зямлі з 

кулямёта свайго бамбардзіроўшчыка. 26.6.1941 у час 

бамбардзіроўкі варожай танкавай калоны на дарозе 

Маладзечна-Радашковічы з членамі экіпажа лейтэнантамі 

штурманам А.А. Бурдзенюком, стралком Р.М. Скарабагатым і 

стралком-радыстам ст. сяржантам А.А Калініным накіраваў  

ахоплены полымем самалёт на скопішча варожых танкаў, 

аўтамашын, бензацыстэрнаў, нанёс праціўніку вял. страты. На 

месцы подзвігу, на шашы Мінск-Вільнюс, помнік - мемарыял 

экіпажу. 

 

 Далгатовіч, Б. Мікола Гастэла і трыццаць яго 

пабрацімаў, якія паўтарылі подзвіг у небе Беларусі // 

Беларусь. -  1994. - №5. - С. 15.  МБА 

 63.3(4Беи) я2 Их именами названы… - Мн., 1987. -  С. 

137-138. Ч 

 63.3(4Беи)622.78 Навечно в сердце народном. - Мн., 

1984. - С.113.   А Ч 

 

Вуліца Гвардзейская 
 

Вуліца  імя М. Гогаля 
Гогаль Мікалай Васільевіч ( 1.4.1809, с. Вялікія 

Сарочанцы Палтаўскай вобл., Украіна – 4.3.1852), рускі 

яшчэ хлопцам хадзіў па вуліцах Полацка, марыў пра будучае, 

складаў свае першыя вершы. І не мог сабе ўявіць тады, што 

ягонае імя будзе насіць адна з вуліц старажытнага горада. 

Тарас Канстанцінавіч нарадзіўся 23 лютага ( 7 

сакавіка) 1912 года ў вёсцы Шайтарава на Верзнядзвіншчыне 

ў сялянскай сям'і. Скончыў Валынецкую сямігодку і ў 1926 

годзе паступіў ў Полацкі педагагічны тэхнікум, адначасова 

працаваў у акруговай газеце "Чырвоная Полаччына". 

З дзяцінства будучы пісьменнік палюбіў свой прыдзвінскі 

край з яго чароўнымі салаўінымі спевамі ўлетку і снежнымі 

завеямі, пасля якіх зямля пакрываецца цудоўным блакітным 

дываном… 

У Полацк, у акруговую газету "Чырвоная Полаччына" ён 

прыслаў свае першыя вершы. 

З  восені 1928 года Тарас Хадкевіч - штатны 

супрацоўнік "Чырвонай Полаччыны". Ён шмат піша. 

У 1931 годзе Т.Хадкевіч паступіў  на літаратурны 

факультэт педінстытута імя М.Горкага, дзе сумяшчаў вучобу 

з працай у рэдакцыі газеты "Рабселькор", а затым у 

"Чырвонай  змене" і ў "Звязде". У 1932 годзе 

Белдзяржвыдавецтва выдала яго першы зборнік вершаў 

"Смялей, таварыш!" 

З 1934 па 1936 год служыў у Чырвонай Арміі, затым 

працаваў карэспандэнтам газеты "Звязда". 

Доўга падыходзіў пісьменнік да вялікага мастацкага 

палатна пра роднае Наддзвінне. Яго апошні раман "Песня 

Дзвіны", у якім расказваецца пра родную Полаччыну, пра 

вялікія змены, якія адбыліся на старажытнай зямлі, на якой 

паўсталі велічны хімічны комплекс, прыгожы юны 

Наваполацк. 

 

 Агняцвет, Э. Наш незабыўны Тарас / Э. Агняцвет  // 

ЛіМ. - 1997. - 14 сакавіка. - С.12.  МБА 

 Гальпяровіч, Н. Пясняр з Наддзвіння / Н. Гальпяровіч  

// Сцяг кам-му. - 1977. - 5 студзеня. 

 Каваленка, П. Нізкі паклон табе, родная Дзвіна: [вуліца 

імя Тараса Хадкевіча] / Петр Каваленка // Информ 

Плюс. – 2008. – 27 ноября. – С. 26. 
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  пісьменнік, пачынальнік крытычнага рэалізму ў рускай 

літаратуры. Скончыў Нежынскую гімназію вышэйшых навук 

(1828). Служыў чыноўнікам у Пецярбургу (1829-31). 

Выкладаў гісторыю ў Пецярбургскім універсітэце (1834-35). З 

1836 жыў пераважна за мяжой ( Італія, Германія, Швейцарыя, 

Аўстрыя, Францыя). У 1840 у Вене перажыў цяжкую 

нервовую хваробу, якая адбілася на яго светаадчуванні і 

прадвызначыла наступныя душэўныя зрывы. З 1848 у Рассіі. 

Першы твор - паэма-ідылія “Гану Кюхельгартэн” 

(1829). Літ. вядомасць прынесла кн. аповесцей “Вечары на 

хутары ля Дзіканькі” (1831-1832), у якой створаны паэтычны 

вобраз Украіны. 

Творчасць Гогаля зрабіла ўплыў на беларускую 

літаратуру (В. Дунін-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч, Я.Колас, М. 

Гарэцкі, З. Бядуля, К. Чорны, К. Крапіва, Я. Брыль і інш.). На 

беларускую мову яго творы перакладалі М. Краўцоў, К. 

Крапіва, М. Лужанін, П. Місько і інш. 

Першыя пастаноўкі п’ес Гогаля на Беларусі адбыліся ў 

19 ст. (“Рэвізор”, 1848; “Жаніцьба”, 1850; “Цяжба”, 1853 і 

інш.). У 1945 “Рэвізор” паст. ў Беларускім тэатры Я. Коласа. 

У Тэатры-студыі кінаакцёра “Беларусь-фільма” ажыццёўлены 

арыгінальныя пастаноўкі “Запіскі вар’ята” (1983) і “Фантазіі 

паводле Гогаля” (1987). 

 

 Расказ пра адну вуліцу // Сцяг камунізма. - 1967. - 24 

жніўня. 

 Кацман, М.   Произведения,  ценимые народом  / М. 

Кацман // Большевистское знамя. – 1952. - 4 марта. 

 Середа, А.   Н.В.Гоголю: стихотворение / А. Середа // 

Большевисткое знамя. - 1952. - 4 марта. 

 Степанов, Н.    Н.В. Гоголь: великий русский писатель 

и драматург / Н. Степанов // Большевистское знамя. - 

1952. - 4 марта. 

 Читателю о Н.В. Гоголе // Большевистское знамя. - 

1952. - 4 марта. 

 

 

Вуліца  імя М. Горкага 

Мінскага губернскага сялянскага камітэта, кіраўніком 

дэлегацыі ад Беларусі на І Усерасійскім з'ездзе сялянскіх 

дэпутатаў.    

М.В.Фрунзе крыху больш года знаходзіўся ў Беларусі. 

Але гэта быў час бурных рэвалюцыйных пераўтварэнняў, 

кожны дзень і кожны месяц якога быў роўны гадам і 

дзесяцігоддзям мірнага жыцця. Усе найбольш слаўныя і 

Гераічныя старонкі біяграфіі беларускага народа ў гэты 

перыяд звязаны з імем М.В.Фрунзе. Памяць аб ім захоўваецца 

ў Беларусі. Яго імя носяць у Мінску вуліца і раён. На будынку, 

дзе размяшчаўся штаб народнай міліцыі Мінска, і ў Івянцы на 

доме, дзе жыў Фрунзе, устаноўлены мемарыяльныя дошкі. Яго 

імя прысвоена сярэдняй школе міліцыі ў Мінску.  

 

 68.49(2)  Иоффе Э.Г. Советские военачальники на 

белорусской земле / Э.Г. Иоффе. - Мн.,1988. - С.6-24. 

А 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы. - Мн.,1987. - С.638-

640. Ч 

 63.3(2)68  Казеко, И.И.   М.В.Фрунзе / И.И. Казеко. – 

Мн.,1983. А Ч 

 

 Першы мінскі міліцыянер: Міхаіл Фрунзе (1885 – 

1925) // 63.3 (4Беи) Мяснікоў, А.Ф. Сто асоб 

беларускай гісторыі: гістарычныя партрэты / Анатоль 

Мяснікоў. – Мн., 2008. – С.183-184.          Чз 

 Хаўратовіч, І.  Рэвалюцыянер і палкаводзец / І. 

Хаўратовіч // Сцяг камунізму. - 1967. - 13 ліпеня. 

 

Вуліца імя Д. Фурманава 

 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.640. Ч 

 

Вуліца імя Т. Хадкевіча 
 

Беларускі пісьменнік Тарас Хадкевіч зусім маладым 
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  ( Вуліца Стралецкая) 

 
Горкі Максім (сапр. Пешкаў Аляксей Максімавіч; 

28.3.1868, г. Ніжні Ноўгарад, Расія – 18.6.1936), рускі 

пісьменнік і грамадскі дзеяч. Ганаровы акадэмік АН БССР 

(1932). З 1878 працаваў служкай, грузчыкам, пекарам, 

дворнікам і інш. З 1884 жыў ў Казані, удзельнічаў у 

нелегальных народніцкіх гуртках. У 1888-89 і 1891-92 

вандраваў па Расіі. За ўдзел у арганізацыі падп. друкарні ў 

1901 высланы з Ніжняга Ноўгарада. У 1906 выехаў у 

Амерыку, потым – у Італію, жыў на востраве Капры (1906-

13). У 1913 вярнуўся ў Расію. Узначальваў выдавецтва 

“Всемирная литература» (1918-24). У 1924-31 жыў у Сарэнта 

(Італія). Заснаваў шэраг часопісаў, кніжных серый, у т.л. 

“Жыццё выдатных людзей”, “Бібліятэка паэта” і інш. Зрабіў 

вял. ўплыў на фарміраванне ідэйна-эстэт. прынцыпаў сав. 

літаратуры. У друку ўпершыню выступіў з апавяданнем 

“Макар Чудра” (1892).  Горкі першы з рус. пісьменнікаў 

звярнуў увагу на бел. літаратуру, даў высокую ацэнку 

творчасці Я. Купалы і Я. Коласа. Пераклаў на рус. мову верш 

Я. Купалы “ А хто там ідзе”, які назваў нацыянальным гімнам 

беларусаў. З 1896 у сваяцкіх адносінах з сям’ей А.Я. 

Багдановіча. У 1929 у час вяртання на радзіму на ст. 

Негарэлае яго сустракалі Я. Купала, Ц. Гартны, А. 

Александровіч, у 1931 – К. Крапіва, П. Галавач і інш. 

На бел. мову творы Горкага перакладалі Т. 

Гардзялкоўская, К. Чорны, М. Гарэцкі, Э. Самуйлёнак, П. 

Глебка, К. Крапіва, М. Лынькоў, А. Куляшоў, Я. Брыль, Э. 

Агняцвет, З. Астапенка, С. Баранавых, Т. Хадкевіч, В. Вітка і 

інш. П’есы Горкага неаднаразова ставіліся і на сцэнах бел. 

тэатраў. 

 

 63.3(4Беи)я2   Их именами  названы…: 

энциклопедический справочник. - Мн.,1987. - С.159-

161.        Ч 

 

 

 

Вуліца імя М. Фрунзе 
 

Міхаіл Васілевіч Фрунзе (1885-1925), прафесійны 

рэвалюцыянер, вядомы дзеяч Камуністычнай партыі і 

Савецкай дзяржавы, палкаводзец і арганізатар Чырвонай 

Арміі, пакінуў глыбокі след у памяці народа, у гісторыі 

барацьбы працоўных за шчаслівае будучае. Нарадзіўся ён у г. 

Пішпек (цяпер г.Фрунзе). Вучыўся ў Пецярбургскім 

політэхнічным інстытуце, але ў 1905 годзе за рэвалюцыйную 

дзейнасць быў выключаны. Рэвалюцыйная маладосць Фрунзе 

прайшла ў Іванава-Вазнясенску, дзе ён быў адным з 

арганізатараў і кіраўнікоў забастоўкі ткачоў. Член Іванава-

Вазнясенскага Савета рабочых дэпутатаў, дэлегат ІV з’езда 

РСДРП, Фрунзе неаднаразова арыштоўваўся, двойчы быў 

прыгавораны да пакарання смерцю, якое заменьвалася 

пажыццёвай катаргай. У перыяд Грамадзянскай вайны Фрунзе 

камандуе Усходнім, Туркестанскім і Паўднёвым франтамі. З 

1925 года – старшыня РВС СССР і нарком па ваенных і 

марскіх справах СССР. Пад яго кіраўніцтвам пачалася 

перабудова Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флоту, якая 

спрыяла ўмацаванню абароназдольнасці нашай краіны.               

Многае ў жыцці М.В.Фрунзе звязана з Мінскам, з 

Беларуссю. Яшчэ ў 1916 годзе, прыбыўшы нелегальна ў 

Мінск, ён разгарнуў актыўную дзейнасць па стварэнню і 

ўмацаванню падпольных бальшавіцкіх груп у гарадах і 

воінскіх часцях Заходняга фронта. Працуючы ў Мінскім 

камітэце Усерасійскага земскага саюза, ён вядзе актыўную 

рэвалюцыйную работу. Пасля перамогі Лютаўскай рэвалюцыі 

па яго ініцыятыве ў Мінску для ўстанаўлення рэвалюцыйнага 

парадку была створана народная міліцыя, а на 

прадпрыемствах – рабочыя дружыны – першыя атрады 

Чырвонай Гвардыі. У дні карнілаўскага мяцяжу прызначаецца 

начальнікам штаба рэвалюцыйных войск Мінскага раёна. 

М.В.Фрунзе – адзін са стваральнікаў Мінскай арганізацыі 

РСДРП (б), Мінскага Савета, быў членам яго выканкома, 

членам Мінскага камітэта РСДРП (б), старшынёй выканкома 

Савета Сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай губерняў, 
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  Вуліца імя А. Грыбаедава 
 

Грыбаедаў Аляксандр Сяргеевіч (15.1.1795 (паводле 

іншых крыніц 1790), Масква – 11.2.1829), рускі пісьменнік, 

дыпламат. Скончыў Маскоўскі ўн-т (1810). У 1812 пайшоў 

добраахвотнікам у армію, у 1813-16 служыў у Кобрыне, 

Брэсце. З 1817 на службе ў Калегіі замежных спраў, у 1818-22 

сакратар рус. дыпламат. місіі ў Персіі. У 1826 за сувязь з 

дзекабрыстамі арыштаваны, але з-за адсутнасці доказаў 

вызвалены. З 1828 паўнамоцны пасол Расіі ў Персіі. Забіты ў 

Тэгеране фанатычным натоўпам мусульман (пахаваны ў 

Тбілісі). Сусветную вядомасць прынесла камедыя  ў вершах 

“Гора ад розуму”. У Гомельскім абл. краязнаўчым музеі 

зберагаецца ўнікальны варыянт камедыі (належыў графу І.Ф. 

Паскевічу) з радкамі на рус. і франц. мовах, дапісаных рукой 

Грыбаедава. На бел. мову камедыю пераклаў М. Лужанін 

(1949), у 1963 яна пастаўлена ў Магілёўскім драм. тэатры. 

 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы…: 

энциклопедический справочник. - Мн.,1987. - С.161-

163.           Ч 

 

 

Вуліца  6-й Гвардзейскай Арміі 

 
На паўднёвым ускрайку горада ў новым раёне Задзвіння 

вырасла прыгожая і прасторная вуліца з шматпавярховымі 

будынкамі сучаснай архітэктуры. У зручных і светлых 

кватэрах тут жывуць сотні палачан - працоўных нашага 

горада. 

    40 гадоў таму назад па накірунку гэтай вуліцы да 

Полацка з баямі наступалі часці і злучэнні 6-й гвардзейскай 

арміі, якія ахоплівалі горад як з поўдня, так і з усходу і разам 

з іншымі злучэннямі вызвалілі Полацк. 

       6-я гвардзейская армія ўжо была праслаўленай 

гераізмам сваіх воінаў у Сталінградскай бітве, у пераможных 

баях на Курскай дузе, а ў чэрвені-ліпені 1944 года ўдзельнічала 

Я.Фабрициусе / А. Черепанов // Сов. патриот .-1984. - 3 

июня. 

 63.3(4Беи) Шамов, В.П.  Полоцк- город древний / В.П. 

Шамов. - Мн.,1987. - С.58-60. А Ч 

 Якуценка, П. З ленінскім  мандатам / П. Якуценка // 

Сцяг камунізма. - 1977. - 2 чэрвеня. 

 Яркін, В.  Шлях у бяссмерце / В. Яркін // Сцяг 

камунізма. - 1970. - 11 ліпеня. 

 

Вуліца імя М. Фаміна 

 
Фамін Мікалай Пятровіч (24.11.(7.12) 1914, с. Вялікі 

Сурмет Бугурусланскага павета Самарскай губ. - 22.6.1944), 

удзельнік баёў на Беларусі ў Айчынную вайну. Герой Сав. 

Саюза (1944). У Чырвонай Арміі з 1936. На фронце з 1941, 

маёр, камандзір батальёна. Вызначыўся пры вызваленні 

Сіроцінскага раёна Віцебскай вобласці.  22.6.1944 у час 

прарыву абароны праціўніка каля  в.Карташы і в.Плігаўка 

Фамін падняў байцоў у атаку. Байцы вызвалілі вёскі, захапілі 

4 гарматы,  мінамётную батарэю, 3 кулямёты, гэта 

садзейнічала поспеху ў наступленні палка, які вызваліў 25 

населеных пунктаў. 

 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.636. 

Ч 

 

 Алейнік, Л.  У імя перамогі:Бессмяротны подзвіг 

М.Фаміна / Л. Алейнік // Сцяг камунізма. - 1962. - 9 

мая. 

 Вільчынскі, І.  Камбат  камуніст М.П. Фамін // Сцяг 

камунізма. - 1984. - 23 чэрвеня. 

 Коршунаў, А.  Імя Фаміна / А. Коршунаў // Сцяг 

камунізма. - 1972. - 14 ліпеня. 

 Ліхачоў, У. Паўстанак Фаміна: Чыгуначны паўстанак 

на тэрыторыі Гаранскага сельскага Савета носіць імя 

М.П. Фаміна, які склаў сваю галаву за вызваленне 

Полаччыны / У. Ліхачоў // Сцяг камунізму. - 1985. - 27 

красавіка. 
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  ў вызваленні Віцебскай вобласці ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. 

     12 стралковых  дывізій  6-й  Гвардзейскай  арміі  разам 

з прыдадзенымі ім артылерыстамі, танкістамі, лётчыкамі і 

суседнімі злучэннямі і часцямі ў ноч на 22 чэрвеня 1944 года 

падрыхтаваліся да наступлення. Прадстаўнік стаўкі Вярхоўнага 

Галоўнакамандавання Маршал Савецкага Саюза А. М. 

Васілеўскі паставіў 6-й гвардзейскай арміі задачу: прарваць 

абарону праціўніка, фарсіраваць Заходнюю Дзвіну і сваім 

флангам забяспечыць асноўную групоўку Першага 

Прыбалтыйскага фронту і поспех усёй аперацыі. Задача была 

выканана паспяхова. Гвардзейцы ў цяжкіх баях вызвалілі 

Сіроціна, Шуміліна, Полацк, забяспечылі вызваленне 

Віцебска. За мужнасць і гераізм, праяўленыя ў баях з 

фашыстймі, 93 нашы воіны былі удастоены звання Героя 

Савецкага Саюза. Сярод іх - камандарм I. М. Чысцякоў, К. К. 

Абрамаў, А. I. Баксаў, А. I. Грыгор'еу, Г. Н. Кавтуноў, А. Ф. 

Луцэвіч, I. Е.    Малышаў, I. П. Сівакоў, Ф. Т. Сушкоў і іншыя. 

    Тысячы воінаў узнагароджаны ордэнамі і медалямі. У тыя 

дні і мне ў саставе штурмавой групы 154-га гвардзейскага 

стралковага палка давялося вызваляць Полацк. 3-га ліпеня мы 

фарсіравалі Заходнюю Дзвіну побач з разбураным чыгуначным 

мостам і завязалі бой за вызваленне паўночнай часткі горада. 

За гэтыя баі я быў узнагароджан ордэнам Чырвонай Зоркі. 

       Многія часці і злучэнні былі удастоены ганаровай назвы 

«Полацкіх» і наш полк стаў называцца: 154-ы гвардзейскі 

Полацкі стралковы  полк. 

       За гэтыя баі на Віцебшчыне і Полаччыне войскі 6-й 

гвардзейскай арміі двойчы адзначаліся загадам Вярхоўнага 

галоўнакамандуючага, і сталіца нашай Радзімы - Масква 

двойчы салютавала ім за гэтыя поспехі. 

З асаблівай цеплынёй і гордасцю за беларускі народ 

хочацйа адзначыць неацэнны ўклад у нашу Перамогу 

беларускіх партызан. Летам 1944-га года 22 тысячы беларускіх 

партызан  уліліся ў састаў нашай арміі. 

   Рашэннем бюро ГК КПВ і выканкома гарадскога Савета 

народных дэпутатаў прысвоена званне Ганаровы грамадзянін 

горада Полацка камандуючаму 6-й гвардзейскай арміі генерал-

Мінску, Віцебску, Полацку. Яму ўстаноўлены помнік у 

Вентспілсе, а на радзіме ў латышскім гарадку Злекас адкрыты 

мемарыяльны дом-музей імя першага кавалера чатырох 

ордэнаў Чырвонага Сцяга. 
    

 63.3(4Беи) Збор  помнікаў гісторыі і культуры 

Беларусі: Віцебская вобласць. - Мн.,1985. - С.344. Ч 

 68.49(2) Иоффе, Э.Г. Советские  военачальники на 

белорусской земле / Э.Г. Иоффе. - Мн.,1988. - С.45-55.  

 63.3(4Беи)я2    Их именами названы…- Мн.,1987. - 

С.627-628. Ч 

 63.3(2)6  Манис, Н.А.  Память о них жива в Белоруссии 

/ Н.А. Манис. - Мн.,1988. - С.130-140. Ч 

 Фабрициус Ян Фрицевич (26.6.1877 – 24. 8.1929), сов. 

военный деятель // 92 Республика Беларусь: 

энциклопедия: в 6 т. Т. 7. – Мн., 2008. – С.343. 

 Абалціня, З. На хутары "Вангстрэйбеі"// Сцяг кам-му. - 

1982. - 9 ліпеня. 

 Дробышевский, В. Кавалер четырех орденов: [Ян 

Фрицевич Фабрициус] / Владимир Дробышевский // 

Полацкі веснік. – 2009. – 18 верасня. – С. 8. 

 Клокаў, С. Яго памятаюць на Полаччыне / С. Клокаў  // 

Сцяг камунізма. - 1967. - 6 студзеня. 

 Коршунаў, А.  Герой грамадзянскай вайны Ян 

Фабрыцыус / А. Коршунаў  //Сцяг камунізма. - 1962. - 

8 ліпеня. 

 Ліхачоў, У.  Ветэран расказвае: успаміны Ганаровага 

грамадзяніна г. Полацка І.П. Дейніса аб Я.Фабрыцыусе 

/ У. Ліхачоў //  Звязда. - 1980. - 10 лютага. 

 Манис, Н.  Человек из легенды / Н. Манис // Химик. - 

1989. -1 января. 

 Михнюк, В. Легендарный комбриг // Сов. Белоруссия.  

– 1977. - 8 июля. 

 Паўлава, І.  Ян Фабрыцыус у Полацку / І. Паўлава  // 

Сцяг камунізму. - 1977. - 9 ліпеня. 

 Фарбер, Б. В пороховом дыму Б. Фарбер // Неман. - 

1967. - №7. - С.121-134. 

 Черепанов, А. Поле ратное: Воспоминание о 
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  палкоўніку I. М. Чысцякову і начальніку штаба арміі В. А. 

Пянькоўскаму. 

           
 Кавалеўскі, П.   Баявы шлях гвардзейцаў: гісторыя 

назвы 6-й Гвардзейскай Арміі і вуліцы / П. Кавалеўскі 

// Полацкі веснік. - 1998. - 1 ліпеня. 

 Марковіч, А.    Няхай заўжды будзе мір: на вуліцы 

Мінскай у новым мікрараёне Марыненка прайшоў 

урачысты мітынг з выпадку перайменавання гэтай  

вуліцы і надання ёй ганаровага імя 6-й Гвардзейскай 

Арміі // Сцяг камунізму. - 1984. - 27 чэрвеня. 

 Михайлов, В.   В честь воинов- гвардейцев: о боях за 

освобождение г.Полоцка в 1944 г. и о переименовании 

ул. Минской в улицу имени 6-й гвардейской армии / В. 

Михайлов // Трудовая смена.- 1984. - 28 июня.  МБА 

 

 

Вуліца імя С. Гукава 

 
Гукаў Сяргей Іванавіч (13.4.1969 - 11.7.1988), загінуў ў 

Афганістане. Нарадзіўся ў Полацку у 1985г. Сяргей скончыў 

8 класаў Полацкай СШ№14, працаваў слесарам-сантэхнікам 

на Полацкім аўтарамонтным заводзе. У маі 1987г. Полацкім 

аб'яднаным гарваенкаматам прызваны ў Савецкую Армію, 

накіраваны ў Туркестанскую ваенную акругу. З 3.11.1987г. - у 

Афганістане. Службу праходзіў у вайскавай часці палявая 

пошта 82869, радавы, стралок. Загінуў 11.7.1988 пры абароне 

дарогі, па якой савецкія войскі выводзіліся з Афганістана. 

Пахаваны ў в. Конны Бор Полацкага раёна. Пасмяротна 

ўзнагароджаны  ордэнам Чырвонай Зоркі. 

 

 Малашэня, Л.    Вуліца Сяргея Гукава / Л. Малашеня  // 

Сцяг камунізму. - 1989. - 8 красавіка. 

 Рубникович, Н.Н. Ценою жизни: [о воине-

интернационалисте, участнике войны в Афганистане 

Сергее Гукове] / Н.Н. Рубникович // Полацкі веснік. – 

2009. – 13 лютага. – С. 3. 

збліжаецца з сацыял-дэмакратамі. У 1903 годзе Ян 

Фабрацыус становіцца членам партыі бальшавікоў, актыўна 

ўключаецца ў рэвалюцыйную барацьбу, атрымлівае 

падпольную клічку “Жалезны Мартын”, неаднаразова 

арыштоўваецца паліцыяй.     

У час першай імпералістычнай вайны – на фронце. За 

смеласць і адвагу быў узнагароджаны некалькімі 

георгіеўскімі крыжамі. З лета 1917 года ўдзельнічае ў баях 

пад Рыгай. 

Пасля перамогі Вялікага кастрычніка Ян Фабрацыус на 

чале І-га палка латышскіх стралкоў устанаўлівае Савецкую 

ўладу ў Латвіі, змагаецца супраць акупантаў пад Псковам, 

Нарвай, у Беларусі, Прыбалтыцы. Вясной 1920 года 

латышскія стралкі Яна Фабрыцыуса прымалі ўдзел у 

Смаргонскай аперацыі. Белапольскія акупанты разлічвалі 

спыніць пад Смаргонню наступленне нашых войск. Тут быў 

створаны непрыступны абарончы рубеж. Але "“бастыён 

смерці"” як называлі гэтыя ўмацаванні акупанты, быў узяты 

брыгыдай Фабрыцыуса. За стойкасць, мужнасць, 

камандзірскія здольнасці, праяўленыя на франтах 

Грамадзянскай вайны, Ян Фабрыцыус першым з 

военачальнікаў маладой Савецкай рэспублікі быў 

узнагароджаны чатырма ордэнамі баявога Чырвонага Сцяга. 

Пасля заканчэння Грамадзянскай вайны Ян 

Фабрыцыус працуе начальнікам аб’яднаных курсаў 

каманднага саставу Чырвонай Арміі, што размяшчаліся ў 

Полацку. Ён быў дэлегатам Х з’езда партыі і ў ліку іншых 

дэлегатаў у сакавіку 1921 года прымаў удзел у падаўленні 

Кранштацкага мяцежу. 

Я.Фабрыцыус прызначаецца начальнікам пяхотных 

курсаў у Мінску, на базе якіх пазней была створана 

аб’яднаная ваенная школа імя ЦВК БССР. У памяць аб гэтым 

на будынку цяперашняга Сувораўскага вучылішча 

ўстаноўлена мемарыяльная дошка. У 1928 годзе 

Я.Фабрыцыус быў назначаны памочнікам камандуючага 

Асобнай Чырвонасцяжнай Каўказскай Арміі. 24 жніўня 1929 

года загінуў у авіяцыйнай катастрофе. 

Імем Яна Фрыцавіча Фабрыцыуса названы вуліцы ў 
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Вуліца імя М. Дабралюбава 

 
Дабралюбаў Мікалай Аляксандравіч (5.2.1836, г. Ніжні 

Ноўгарад, Расія – 29.11.1861), рускі крытык, публіцыст і паэт, 

філосаф-матэрыяліст рэв.-дэмакрат. кірунку. Пасля 

заканчэння Пецярбургскага гал. Пед. Ін-та (1857), дзе 

пасябраваў з бел. пісьменнікам і этнографам П.М. 

Шпілеўскім, супрацоўнік часопіса “Современник», з 1859 

адначасова рэдактар яго сатыр. дадатку “Свисток”. Быў 

адным з папярэднікаў рэв. народніцтва. Адзін з 

заснавальнікаў сацыялагічнай крытыкі, якая суадносіла з’явы 

мастацтва з асн. тэндэнцыямі грамадскага жыцця і 

сцвярджала адзінства сац. і эстэт. вартасці мастацтва. Ідэі 

Дабралюбава паўплывалі на станаўленне светапогляду бел. 

рэв. дэмакратаў (К. Каліноўскі, Ф. Багушэвіч, Я. Купала, Я. 

Колас), бел. крытыку і публіцыстыку пач. 20 ст. ( газ. "Наша 

доля", “Наша ніва” ). Газета “Полесье” ў артыкуле “Памяці 

М.А. Дабралюбава” (1911) адзначала яго ўклад у выхаванне 

прагрэс. рус. інтэлігенцыі.  

 

 63.3(4Беи)я2    Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.192.    Ч 

 

Вуліца  імя Л. Даватара 

 
Даватар Леў Міхайлавіч (20.2.1903, в. Хоціна 

Бешанковіцкага р-на – 19.12.1941), генерал-маёр (1941). У 

Чырвонай Арміі с 1924. З 1939 начальнік штаба 

кавалерыйскага палка, брыгады, дывізіі. 3 чэрвеня 1941 на 

Заходнім фронце  камандаваў асобнай кавалерыйскай групай, 

якая ў жніўні-верасні1941 года зрабіла глыбокі рэйд па тылах 

ворага ў Смаленскай вобласці. У верасні 1941 вяла абарончыя 

баі на р. Межа. У час контрнаступлення пад Масквой корпус 

на чале з Даватарам наступаў у тыл ворагу з раёна Кубінкі, 

дзе быў прарваны фронт. 

Загінуў на подступах да г. Руза ў баі каля в. Палашкіна. 

Жерносек // Полацкі веснік. – 2010. – 31 жніўня. – С. 9. 

 Захарэнка, А.  Мела гонар яе ведаць / А. Захарэнка // 

Алеся. - 2000. - №6. - С.2-3.   МБА 

 Імем патрыёткі  // Сов.Белоруссия. - 1981. - 11 января.  

МБА 

 Курыловіч, Г.  Імя гераіні: аб перайменаванні вуліцы  

Ніжне-Набярэжнай у вуліцу  

 Тусналобавай-Марчанка / Г. Курыловіч // Віцебскі 

рабочы. - 1981. - 7 студзеня.   МБА 

 Куц, В. Милосердные души Беларуси : З. Туснолобова 

– Марченко  /  В.Куц  // Армия. – 2007. - № 5. – С.38. 

 Марковіч, А.  Імя  слаўнай палачанкі / А. Марковіч // 

Сцяг камунізму. - 1981. - 10 студзеня. 

 

Вуліца імя М. Урыцкага 

 
Урыцкі Майсей Саламонавіч (2(14).1.1873, Чаркасы - 

30.8.1918). З сям'і купца. Служыў у Кіеве, Пецярбургу, 

Краснаярску. Пасля 2 з'езда РСДРП меншавік. З 1914 за 

мяжой, займаў цэнтрысцкія пазіцыі. 

У 1918 старшыня Петраградскай надзвыч. камісіі. 

Забіты эсэрамі. 

 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.624. 

Ч 

 

 

Вуліца імя Я. Фабрыцыуса 

 
Палымяным рэвалюцыянерам, сапраўдным 

камуністам, чалавекам вялікага сэрца быў Ян Фрыцавіч 

Фабрыцыус. Ён нарадзіўся ў сям’і латышскага батрака, рана 

спазнаў цяжкую фізічную працу на паноў і багацеяў. З 

дзяцінства ў хлопчыка пачало фарміравацца абурэнне 

існуючым ладам. З вялікай цяжкасцю, сабраўшы неабходныя 

грошы, бацкі аддалі яго вучыцца ў Віндаўскае гарадское 

вучылішча. Потым вучыўся ў Рыжскай гімназіі. У гэты час 
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 92 Беларусь. - Мн.,1995. - С.257.     Чз 

 68.49(2)  Иоффе, Э.Г. Советские военачальники на 

белорусской земле. - Мн.,1988. - С.153-156.     А 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы… - Мн.,1987. - 

С.192-193. 

 Фёдараў, П.  Генерал Даватар: роман / П. Фёдараў. - 

Мн.,1955. 

 63.3(4Беи)я2   Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 6т. Т. 

3. - Мн.,1996. - С.186-187.    Ч 

 Доватор Лев Михайлович, Герой Сов. Союза // 

63.3(4Беи) Слава и гордость земли Витебской: биогр. 

справ. / сост. М.Н. Пригожий. – Витебск, 2009. – С. 39. 

 Доватор Лев Михайлович (20.2.1903, д. Хотино 

Бешенковического р-на – 19.12.1941), генерал – майор 

(1941) // 26.89(4Беи) Регионы Беларуси. В 7 т. Т. 2. 

Витебская обл. В 2 кн. Кн. 1. – Мн., 2010. – С. 368. 

 Даватар Леў Міхайлавіч, ген. – маёр Герой Саветскага 

Саюза // 63.3 (4Беи) 622. Беларусь у ВАВ: 

энцыклапедыя. – Мн., 1990. – С.183-184. 

 Даватар Леў Міхайлавіч (20.02.1902, в.Хоціна 

Лепельскага пав. – 19.12.1941г.), военачальнік, 

генерал-маёр (1941), Герой Савецкага Саюза (1941) // 

63.3(4Беи) Кузьміч, М.П. Нашы землякі ў далёкім і 

блізкім замежжы: біяграфічны даведнік / М.П.Кузьміч, 

М.І.Сцепаненка. – Віцебск, 2007. – С.59.   

 Додин, Р.   В семье легендарного героя: к 15-летию со 

дня гибели Л. М. Доватора / Р. Додин // Сов. 

Белоруссия. - 1956. - 19 декабря.     МБА 

 Иванов, Ю.    Мастер конных атак / Ю. Иванов // Во 

славу Родины. - 1994. - 2 июня. 

 Машара, М.  Доваторцы: стихотворение //Антология 

белорусской поэзии. - Л.,1948. - С.464. 

 Пестрак, П. Рыцар Айчыны: памяці генерала Даватара / 

П. Пестрак // Пестрак, П.  Выбраныя творы. – 

Мн.,1947. - С.104-105.  МБА 

 Скібенка, Л.   На Радзіме героя / Л. Скібенка // Звязда. - 

1956. - 19 снежня.   МБА 

вынесла з поля бою 128 параненых. У лютым 1943 года ў баі 

за ст. Гаршэчнае Курскай вобласці цяжка паранена, 

абмарожана, ёй ампуціравалі рукі і ногі. Аднак яна не спыніла 

барацьбы з ворагамі: выступала па радыё, у газетах, заклікала 

граміць фашыстаў. Узнагароджана медалём Флорэнс 

Найтынгейл – узнагародай Міжнароднага “Чырвонага 

Крыжа” . У Полацку яе імем названа вуліца, адкрыта кватэра-

музей Героя Савецкага Саюза (1987), перад якой  

устаноўлены помнік . Ганаровы грамадзянін г. Полацка. 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.618. 

Ч 

 63.3(4Беи)  Лихачёв, В.Л.  Герои-полочане / В.Л. 

Лихачев. - Полоцк,1992. - С.93-99. 

 63.3(4Беи)   Шамов, В.П. Полацк- горад древний / В. 

Шамов. - Мн.,1987. - С.66-68. А Ч 

 

 Туснолобова – Марченко Зинаида Михайловна, Герой 

Сов. Союза // 63.3(4Беи) Слава и гордость земли 

Витебской: биогр. справ. / сост. М.Н. Пригожий. – 

Витебск, 2009. – С. 136. 

 Тусналобава – Марчанка Зінаіда Міхайлаўна: да 90 – 

годдзя з дня нараджэння (1920) // 92 Каляндар 

знамянальных і памятных дат на 2010 год. – Віцебск, 

2009. – С. 89-91. 

 Тусналобава – Марчанка (дзяв. Марозава) Зінаіда 

Міхайлаўна (23.11.1920, б. хутар Шаўцова, Расонскі 

раён – 20.05.1980) , Герой Саветскага Саюза (1957) // 

63.3 (Беи) 622. Беларусь у ВАВ, 1941 – 1945: 

энцыклапедыя. – Мн., 1990. – с.594.   

 Туснолобова - Марченко Зинаида Михайловна (23. 11. 

1920 – 20. 5. 1980), Герой Сов. Союза (1957) // 92 

Республика Беларусь: энциклопедия: в 6 т. т. 7. – Мн., 

2008. – С. 288. 
 Вознесенский, А.  Сестра милосердия: З.Туснолобова – 

Марченко / Александр Вознесенский // Информ Плюс. – 

2008. – 12 июня. – С.4. 

 Жерносек, Г.А. Подвиг – вся жизнь: [Герой Сов. Союза 

Зинаида Михайловна Туснолобова - Марченко] / Г.А. 
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Вуліца імя Ф. Дзяржынскага 

 
Нарадзіўся і правёў сваё дзяцінства Фелікс Эдмундавіч 

на хутары Дзяржынава - за 14 кіламетраў ад гарадскога 

пасёлка Івянец Мінскай вобласці, у адным з маляўнічых 

куткоў Налібокскай пушчы. Дом акружалі квітнеючыя лугі, 

высокія, вечна шумлівыя дрэвы. “Магчыма, у жыцці мне і 

давала сілу гэтая музыка лесу, музыка маіх дзіцячых гадоў, 

якая  і цяпер увесь час іграе ў маёй душы гімн жыцця”,- пісаў 

Ф.Э. Дзяржынскі свайму брату Уладзіславу ў 1916 годзе, 

лежачы на бальнічным  турэмным ложку. 

Застаючыся да апошніх дзён на пасадзе старшыні  

ВЧК, Ф.Э.Дзяржынскі ў гады мірнага будаўніцтва выконваў 

розныя  даручэнні партыі і ўрада. У 1921 годзе ён узначаліў  

створаную па яго ініцыятыве пры ВЦВК камісію па  

паляпшэнню жыцця дзяцей, а ў 1924 годзе – Усерасійскі савет 

народнай гаспадаркі. 

Любой справе ён аддаваў увесь свой гарачы  

тэмперамент, праяўляючы велізарную  працаздольнасць. 

 

 68.49(2)  Иоффе, Э.Т.   Советские военачальники на 

белорусской земле / Э.Т. Иоффе. - Мн.,1988. - С.32-36.   

А 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы… - Мн.,1987. - 

С.186-188.  Ч 

 

 Дзержинский – основатель ВЧК – КГБ // Полацкі 

веснік. – 2007. – 11 верасня. – С.2. 

 Карнееў, Н.  У музеі Ф.Э.Дзяржынскага: да 85 годдзя з 

дня нараджэння / Н. Карнееў // Сцяг камунізма. - 1962. 

- 9 верасня. 

 

 Вуліца імя Еўфрасінні Полацкай 
 

Еўфрасіння Полацкая, свецкае імя Прадслава; каля 

 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.545.  

 

 

Вуліца імя  Л. Талстога 

 
 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.608-

609. Ч    
 

Вуліца імя М. Ткачэнкі 
 

Ткачэнка Міхаіл Мікалаевіч (28.8.1922, г.п. 

Бешанковічы - 9.3.1948), Герой Савецкага Саюза (1944). 

Скончыў школу ваенных лётчыкаў (1942). Камандзір  звяна 

штурмавога авіяпалка лейтэнант Ткачэнка прымаў удзел  у 

баях на Паўночным Каўказе, вызваленні Украіны, Крыма,  

Румыніі, Венгрыі. За час вайны зрабіў 150 баявых вылетаў, 

знішчыў 4 танкі, 17 гармат, 9 кропак зенітнай артылерыі, 48 

аўтамашын, 3 склады з баепрыпасамі, 9 мінамётаў, 4 катэры,  

каля 160 гітлераўцаў. 

 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.604. 

Ч 

 63.3(4Беи)622я2  Беларусь у ВАВ, 1941-1945. - 

Мн.,1990. - С.589. Ч 

  

Вуліца імя І. Тургенева 

 
 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн,1987. - С.616-

617. Ч 
 

Вуліца імя З. Тусналобавай – Марчанка 
 

Тусналобава-Марчанка (дзявочая Марозава) Зінаіда 

Міхайлаўна (23.11.1920 , б. хутар Шаўцова, Расонскі раён- 

20.5.1980) Герой  Савецкага Саюза (1957). На фронце  з 

красавіка 1942 года. Старшына медслужбы, за 8 месяцаў 
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  1102 (не пазней 1104), Полацк - 24.5.1173, або 1167, 

Іерусалім), асветніца перыяду Кіеўскай Русі, ігумення 

манастыра св. Спаса ў Полацку, першая жанчына на Русі, 

якую  царква кананізавала.  

Дачка малодшага сына кн. Усяслава Брачыславіча 

Святаслава - Георгія і Сафіі (?), дачкі Уладзіміра Манамаха. 

Прырода надзяліла князёўну прыгажосцю і 

праніклівым розумам. З дзяцінства яна захаплялася кнігамі, 

якіх нямала прывозілася з Візантыі, і ў хуткім часе вестка пра 

мудрую князёўну пашырылася за межамі Полацкай зямлі. 

Шлюб з ёю прывабліваў многіх удзельных князёў, аднак 

свецкае пасаднае жыццё не цікавіла Прадславу. Калі 

дасягнула паўналецця (12 гадоў), адмовілася ад дынастычнага 

шлюбу і пайшла ў манастыр. Пасля 1116 пасялілася ў келлі 

Полацкага Сафійскага сабора, дзе ў храмавым скрыпторыі 

перапісвала кнігі, вяла актыўную міратворчую і асветніцкую 

дзейнасць. Пабудавала на свае сродкі 2 царквы ў Полацку, 

заснавала пад полацкам жаночы і мужчынскі манастыры. Па 

яе заказе Лазар Богша зрабіў крыж (ў 1067). Мужчынскаму 

манастыру падаравала выдатны твор візант. мастацтва – абраз 

“Маці Боская Адзігітрыя Эфеская”. Паломнічала і была 

пахавана ў манастыры св. Феадосія (недалёка ад Іерусаліма). 

У 1187 перапахавана ў Феадосіеву пячору Кіеўскай Лаўры, у 

1910 – Полацк ( у 1871 сюды была перанесена частка яе 

мошчаў). 

У знак умацавання памяці аб ёй напісаны таленавіты 

твор біяграфічнага жанру “Жыціе Ефрасінні Полацкай”, які 

датуецца прыблізна канцом 12 – пачатак 13 ст., але тэкст 

захаваўся ў значна пазнейшых спісах.  

 

 Воюш, І. “Я – вясна непаўторная!…”: вобраз 

Еўфрасінні Полацкай у беларускай літаратуры / І. 

Воюш // Роднае слова. – 2001. - №1. – С.32-35. 

 Гаўрыкава, Н.В. Спеў аб Еўфрасінні: літаратурна-

драматычная кампазіцыя, прысвечаная Еўфрасінні 

Полацкай / Н.В. Гаўрыкава // Папка “Святая заступніца 

Белай Русі”  С/б 

 Святая заступніца Белай Русі. – Полацк, 1998.  С/б 

ўшаноўваюць памяць тых, хто аддаў свае жыццё за наша 

светлае сёння. Сюды, да падножжа помніка, што на плошчы 

Леніна, прыходзяць яны, каб аддаць дань павагі загінуўшым, 

ускласці вянкі, жывыя  квёткі. 

 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы… – Мн.,1987. - 

С.586-587. Ч   
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Сцяг камунізму. – 1979. - 8 верасня. 

 Вільчынскі, І.  Імя П. Сушкова / І. Вільчынскі // Сцяг 
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 Вільчынскі, І.  Імя Сушкова / І. Вільчынскі // Сцяг 

камунізму. - 1972. - 15 красавіка. 

 Вільчынскі, І.  Камандзір кулямётнага разліку 

(удзельнік вызвалення Полацка П.Д. Дедзяеў аб 

палкоўніку Сушкову і іншых удзельніках вызвалення 

Полацка) / І. Вільчынскі // Сцяг камунізма. - 1972. - 11 

сакавіка. 

 Вільчынскі, І.  Успомнім усіх пайменна / І. Вільчынскі 
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 Вільчынскі, І.  Філіп Цімафеевіч Сушкоў / І. 

Вільчынскі // Сцяг камунізма. - 1962. - 29 красавіка. 

 Грошаў, С.  Сіла Гвардзейскага націску / С. Грошаў // 

Сцяг камунізму. - 1985. - 2 сакавіка. 

 Коваленко, П.  Героі Полацкай зямлі: Герой Савецкага 

Саюза П. Ц. Сушкоў / Пётр Коваленко // Информ 
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 Сярдзюк, І.  Асабістым прыкладам / І. Сярдзюк // Сцяг 
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Сцяг камунізму. - 1978. - 28 студзеня. 

 

 

Вуліца імя А. Сярова 
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 Шлях Ефрасінні: сцэнарый // Фядотаў, А.Г. Свята 

беларускага пісьменства ў школе / А.Г. Фядотаў. – 

Мн., 2000. ( папка “Святая заступніца Белай Русі” ). 

 

Вуліца імя А. Жданава 

(зараз гэта вуліца імя С. Гукава) 
 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы… - Мн.,1987. - 

С.211-212.  

 

 

 

 

Вуліца імя Я. Журбы 

 
Беларускі савецкі паэт Я.Журба ( сапраўднае імя 

Івашын Іван Якаўлевіч) нарадзіўся  18.4.1881 у в. Купніно 

Чашніцкага р-на ў сялянскай сям’і . Скончыў Полацкую 

настаўніцкую  семінарыю (1902), настаўнічаў на Беларусі і 

Украіне. Друкавацца пачаў у 1902 годзе на  рускай мове . 

Першы верш на беларускай мове “На беразе Дзвіны” 

апублікаваў у 1909 годзе ў газеце “Наша ніва”. Выйшлі  

зборнікі вершаў “Заранкі” (1924), “Выбраныя творы”(1950), 

“Ясныя шляхі”(1959) і інш. 

Жыў у Полацку. Памёр Я.Журба 7.1.1964 года ў 

Полацку. Захаваны  на Ксавер’еўскіх могілках . У 1970 годзе 

на магіле пастаўлена стела.  

 

 63.3(4Беи)я2     Их именами названы… - Мн.,1987. - 

С.223-224. 

 Пісьменнікі Савецкай Беларусі. - Мн.,1981. 

 Пра час і пра сябе. – Мн.,1966. 

 

 Таленавіты настаўнік і паэт: [І. Я. Івашын (Янка Журба)] // 

Информ Плюс. – 2009. –  3  декабря.  -  C. 6. 

 Говар, Г. «Я моцна палюбіў старонку гэту”: [пра 

пісьменніка Янку Журбу] / Г. Говар // ЛіМ. – 2008. – 12 

Канец чэрвеня 1944 года. 51-я гвардзейская дывізія ў 

складзе 1-га Прыбалтыйскага фронту адна з першых, 

перайшоўшы ў рашучае наступленне, прарвала абарону 

гітлераўцаў і стварыла разам з іншымі злучэннямі знешні 

фронт акружэння віцебскай групоўкі ворага. Дывізія 

перарэзала чыгунку і шасейную дарогу Полацк - Віцебск, 

паспяхова фарсіравала Заходнюю Дзвіну ў раёне Улы, захапіла 

плацдарм на левым беразе ракі, расшырыла яго і забяспечыла 

пераправу часцей праз Дзвіну. 

У гэтых баях 51-я гвардзейская, пачынаючы з 22 па 29 

чэрвеня 1944 года, знішчыла і ўзяла ў палон да тысячы 

нямецкіх салдат і вызваліла звыш 300 населеных пунктаў. 

Нямецкае камандаванне падцягнула свежыя сілы на ўчаст-

ку 51-й гвардзейскай і імкнулася   перагарадзіць   ей  шлях 

прасоўвання на Полацк. Знаходзячыся ў баявых парадках 156-

га гвардзейскага палка, Сушкоў у рашаючы момант асабіста 

ўзначаліў атаку супраць контратакуючых акупантаў і полк 

нанёс вялікія страты ворагу. Усе спробы гітлераўцаў 

акружыць нашы часці былі адбіты. Рака Тураўлянка 

фарсіравана і забяспечан поспех наступлення нашых часцей на 

Полацк. 

У гэтым баі Піліп Цімафеевіч Сушкоў загінуў смерцю 

храбрых і пасмяротна быў удастоен звання Героя Савецкага 

Саюза.   

Смерць баявога таварыша і любімага камандзіра 

памножыла сілы байцоў і афіцэраў-гвардзейцаў. За яго смерць 

воіны пакляліся адпомсціць ворагу. Яны ачысцілі ад 

гітлераўцаў Задзвінне, зноў першымі фарсіравалі Дзвіну ў 

цэнтры горада і захапілі мост, ва ўзаемадзеянні з іншымі 

часцямі. 4 ліпеня вызвалілі Полацк ад нямецка-фашысцкіх 

акупантаў. Над горадам, які быў у дыме і пажарышчах, 

залунаў чырво аны сцяг перамогі.  

Свайго  баявога  камандзіра Піліпа   Цімафеевіча  Сушкова 

воіны пахавалі ў брацкай магіле.  Сёння на ёй  узвышаецца  

помнік з надпісям:  «Ад воінаў  6-й гвардзейскай арміі». 

   

I так, за вызваленне нашага горада загінуў камуніст Герой 

Савецкага Саюза Піліп Цімафеевіч Сушкоў. Палачане свята 
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  верасня. – С. 12. 

 

 

Вуліца  імя К. Заслонава 
 

Заслонаў Канстанцін Сяргеевіч ( партызанская 

мянушка Дзядзька Косця) ; 7.1.1910, г. Асташкаў- 14.11.1942) 

адзін з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага падполля  і 

партызанскага руху ў Віцебскай вобласці. Герой Савецкага 

Саюза ( 1943), у верасні 1941 года  ў Маскве сфарміраваў з 

чыгуначнікаў партызанскі атрад, у кастрычніку  перайшоў з 

ім лінію фронту, уладкаваўся  на працу у Аршанскае дэпо, 

стварыў і ўзначаліў некалькі падпольных дыверсійных груп, 

якія паралізавалі работу чыгуначнага вузла разам з іншымі 

падпольнымі групамі. 

Загінуў у баі з нямецка-фашысцкімі акупантамі ў 

в.Купаваць Сенненскага р-на 

 

 63.3(4Беи)я2    Их именами названы.. - Мн.,1987. – 

С.229-230.  Ч 

 

 

Вуліца  імя А. Зыгіна 

 
На адной са старэйшых вуліц горада - Себежскай - 

сабраліся яе жыхары, суседзі з сумежных вуліц. Прыйшлі 

навучэнцы ляснога і сельскагаспадарчага тэхнікумаў, 

прадстаўнікі ГК КПБ і выканкома гарадскога Савета 

народных дэпутатаў, члены вулічнага камітэта, работнікі 

трэста «Полацксельбуд» - арганізатары адкрыцця 

мемарыяльнай дошкі з выпадку перайменавання гэтай вуліцы 

ў адпаведнасці з рашэннем гарвыканкома ад  16 мая 1984 года 

ў вуліцу вядомага  савецкага  военачальніка  генерал-

лейтэнанта А.I. Зыгіна. 

    Палкоўнік Аляксей Іванавіч Зыгін у першыя дні Вялікай 

Айчыннай вайны прыбыў на Полаччыну на чале 174-й 

стралковай дывізіі. Байцы і камандзіры дывізіі разгружаліся з 

Гісторыю патрэбна ведаць усю цалкам, а не асобныя, зручныя 

ў дадзены момант, старонкі. Ведаць і захоўваць. 

  

Вуліца імя А. Суворава 

 
 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.578-

580. Ч 

 

Вуліца імя  П. Сушкова 

 
 Адна з вуліц нашага горада носіць імя Піліпа 

Цімафеевіча Сушкова. Чым заслужыў сын былога селяніна-

бедняка з Курскай вобласці такую павагу ў палачан? З 

дзіцячых гадоў Піліп Цімафеевіч прайшоў суровую школу 

жыцця. Яго бацька працаваў на адходных промыслах на 

чыгунцы. Толькі 4 класы ўдалося закончыць і сыну. Потым ён 

пайшоў батрачыць, зарабляць на кавалак хлеба, 

У 1928 годзе Сушкоў быў прызван на службу ў рады 

Чырвонай Арміі, а праз некаторы час накіраван на вучобу ў 

Маскоўскую пяхотную ваенную школу, якую закончыў у 1932 

годзе. Гэты год знамянальны для Сушкова і тым, што быў 

прынят у рады Камуністычйай  партыі... 

З першых дзёй Вялікай  Айчыннай вайны Піліп Цімафе-

евіч   на   фронде. 

Полк пад яго камандаваннем на працягу трох месяцаў у 

1941 годзе ўтрымліваў заняты рубеж. За паспяховыя баявыя 

дзеянні пры абароне і наступленні Сушкоў быў прадстаўлен  

да  ўрадавай узнагароды. 

У цяжкія дні жніўня 1942 па студзень 1943 года полк Суш-

кова ўдзельнічаў у Сталінградскай бітве. I тут на яго рахунку 

многа добрых спраў. За выдатныя баявыя подзвігі полк 

удастоен звання гвардзейскага, а Піліп Цімафеевіч назначан 

намеснікам камандзіра дывізіі. У складзе яе ён дайшоў з баямі 

да Сіроцінскага плацдарма Віцебскай вобласці. Грудзі баявога 

камандзіра     ўпрыгожылі два ордэны Чырвонага. Сцяга і 

ордэн Суворава III ступені. 
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  чыгуначных эшалонаў у Полацку і сходу займалі абарону. Тут 

у чэрвені 1941 года яны і ўступілі ў першыя цяжкія баі 

супраць значна пераўзыходзячых сіл фашыстаў. Зыгін у 

загадзе № 1 па Полацкаму ўмацаванаму раёну падпарадкоўвае 

сабе ўсе размешчаныя тут часці і падраздзяленні і ставіць 

кожнай з іх канкрэтную задачу па барацьбе супраць ворага. 

      Тры тыдні, цаной вялікіх страт зыгінцы стрымлівалі 

націск танкавых часцей гітлераўскага генерала Гота, адбівалі 

атакі пяхоты праціўніка, праявілі пры абароне Полацка і 

Полаччыны выключную стойкасць, мужнасць і адвагу, высокі 

савецкі патрыятызм. Яны адстайвалі кожны метр, кожны 

кавалачак, кожную  пядзю роднай зямлі. Сваей стойкасцю 

яны здзіўлялі нават праціўніка. І толькі 16 ліпеня,  калі над  

Полацкім умацаваным раёнам навісла пагроза акружэння, ка-

лі ўжо фашысты былі пад Смаленскам, палкоўнік Зыгін па 

загаду камандуючага 22-й арміяй вывеў з акружэння 

застаўшыяся часці і  тэхніку ў раён Вялікіх Лук.  

У той цяжкай і складанай абстаноўцы камандаванне  ўсё   

ж вылучыла заслугі А.I. Зыгіна пры абароне Полацкага 

ўмацаванага раёна. Ён быў узнагароджан   ордэнам   Леніна і 

яму было прысвоена чарговае званне - генерал-маёр. Вось 

кароткія біяграфічныя даныя Аляксея Іванавіча Зыгіна: 

нарадзіўся ў 1896 годзе ў вёсцы Мартынаўка, зараз 

Растоўскай вобласці. 3 1915 года на ваеннай службе. Быў 

прапаршчыкам, камандаваў ротай. У лютым 1917 года 

паўстаўшыя салдаты выбіраюць яго старшынёй палкавога 

камітэта. У 1918 годзе ён камандуе партызанскім атрадам і 

ўліваецца ў рады Чырвонай Арміі. З 1919 года - член 

Ленінскай партыі. У гады грамадзянскай вайны ўдзельнічае ў 

баях на паўднёва-усходнім, паўднёвым і іншых франтах, 

камандуе атрадам, палком, працуе ў штабе злучэння,  у 2-й 

Коннай Арміі. 

    Пасля грамадзянскай вайны А.I. Зыгін - ваенны 

камендант горада Растова-на-Доне, Благавешчанскага 

ўмацаванага раёна, начальнік Слуцкіх пяхотных курсаў 

удасканальвання каманднага саставу Чырвонай Арміі. 

Напярэдадні вайны камбрыг А.I. Зыгін назначаны 

камандзірам 174-й стралковай дывізіі, аснову якой складалі 

 Вуліца  Скарыны: песня // Полацкі веснік. - 1993. - 28 

мая. 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.552-

553. Ч 

 Коршунаў, А.. Імя Скарыны / А. Коршунаў // Сцяг 

камунізму. - 1975. - 3 сакавіка. 

 Целеш, В.  “Загадкі “ на вуліцы Скарыны / В. Целеш // 

ЛіМ. - 1986. - 29 жніўня.  МБА 

 

Вуліца імя А. Стаханава 

 
 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.573-

574. Ч 

 

Вуліца Стралецкая 

 
Полацк  -   перакрыжаванне шляхоў,  месца  сутыкнення 

інтарэсаў,    поле     высвятлення ўзаемадачыненняў палітыкаў 

у розныя часы і эпохі. Перадзяліць падзеленае  гісторыяй,  

перапісаць яе на свой лад прагнулі, імкнучыся ў Полацк, 

многія суседнія валадары. 

Так было і ў Лівонскую вайну. Прыкрываючыся 

інтарэсамі праваслаўя захапіў Полацк у 1563 годзе Іван 

Грозны. Леталісцы тых часоў засведчылі, што войска, рускага 

цара знішчала ў горадзе ўсё неправаслаўнае насельніцтва. 

  11060 сялян, якія схаваліся ў Ніжнім замку, цар раздаў 

падначаленым. 50000 мяшчан і шляхты таксама было  ўзятыя 

ў палон. Тыя, хто адхіляўся ад царскай службы, разам з 

жонкамі і дзецьмі доўга сядзелі па турмах у кайданах, а праз 

сем гадоў 665 палонных па царскім загадзе былі забітыя. 

Памяць пра той горкі час захавалася ў назве вуліцы 

Стралецкай, на якой кватараваў гарнізон рускіх стральцоў. 

Рэфарматары нашага часу замянілі гэтую назву. Але палачане 

называлі яе ла-ранейшаму. Нядаўна рашэннем гарвыканкома 

гістарычнай вуліцы вернута старая  назва. 

Калі з летапісу выдраць некалькі аркушаў, кніжка 

разваліцца. Памяць пра мінулае не можа быць выбарнай. 
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  ўральцы. 

У 1943 годзе генерал-лейтэнант А. I. Зыгін камандаваў 

шэрагам армій і загінуў у баях за Дняпроўскі плацдарм на 

Украіне. Пахаваны ў горадзе Палтава, дзе яму   ўстаноўлены   

помнік. Найменаванне в у л і ц ы  імем камбрыга А. I. 

Зыгіна - гэта  прызнанне заслуг камандзіра 174-й стралковай  

дывізіі  і высокай  стойкасці і мужнасці ўсіх воінаў гэтай  

дывізіі. 

 
 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.238.       

Ч 

 
 Абаронцы Полацка – Зыгін і Шанягін // Информ Плюс. – 

2008. – 10 июля. – С.5. 
 Ліхачоў, У. Вуліцы камбрыга Зыгіна: адна са 

старэйшых вуліц горада  - Себежская - перайменавана 

ў вуліцу вядомага савецкага военачальніка А.І. Зыгіна / 

У. Ліхачоў // Сцяг камунізму. - 1984. - 17 ліпеня. 

 Ліхачоў, У.   Імя Зыгіна / У. Ліхачоў // Сцяг камунізму. 

- 1985. - 10 ліпеня. 

 Ліхачоў, У. Імя камбрыга А.Зыгіна: пра арганізатара 

абароны Полацка ў 1941 годзе / У. Ліхачоў // Помнікі 

гісторыі і культуры Беларусі. - 1987. - №2. - С.6-7. 

 Лихачёв, В.  Комбриг Зыгин / В. Лихачев // Трудовая 

смена. - 1986. - 19 июня.   МБА 

 Ліхачоў, У.   Камбрыг Зыгін / У. Ліхачоў //Сцяг 

камунізму.-1988.-30 ліпеня, 2 жніўня, 3 жніўня, 5 

жніўня 

 Ліхачоў, У.  Помнік А.І. Зыгіну  ў  Палтаве / У. Ліхачоў 

// Сцяг камунізму. - 1988. - 28 верасня. 

 Лихачёв, В. Слово о настоящем человеке / В. Лихачев

 // Лит. газета. - 1987. - 23 декабря.  МБА 

 Коршунаў, А.   Яны абаранялі Полацк у 1941 / А. 

Коршунаў // Сцяг камунізму. - 1967. - 22 чэрвеня. 

 

 

Вуліца  імя 23-х гвардзейцаў 

 

фракцыі VІІ (красавіцкай) партыйнай канферэнцыі адбылася 

першая сустрэча Якава Міхайлавіча з У.І. Леніным. 

За сваю рэвалюцыйную дзейнасць Свярдлоў 14 разоў 

быў арыштаваны і каля 12 гадоў прабыў у ссылках і турмах. 

Вялікую работу па наладжванню сувязі ЦК з 

мясцовымі партыйнымі арганізацыямі, у тым ліку Беларусі і 

Заходняга фронта, па падрыхтоўцы і правядзенню VІ з’езда 

РСДРП праводзіў Я.М. Свярдлоў напярэдадні Кастрычніцкай 

рэвалюцыі. 

Пасля яе перамогі ён быў выбраны старшынёй 

Усерасіскага ЦВК і адначасова сакратаром ЦК партыі. Я.М. 

Свярдлоў прымаў непасрэдны удзел у стварэнні БССР і 

Кампартыі Беларусі. Гэты найважнейшы ў жыцці беларускага 

народа акт быў заканадаўча зацверджаны Першым 

Усебеларускім з’ездам Саветаў, які адбыўся ў Мінску 2-3 

лютага 1919 года. На з’езде прысутнічаў Я.М. Свярдлоў. Ён 

зачытаў пастанову Прэзідыума ВЦВК аб прызнанні 

незалежнасці БССР – дакумент выключнай дзяржаўнай 

важнасці. Як сакратар ЦК РКП(б) Я.М. Свярдлоў шмат увагі 

ўдзеляў нацыянальна-дзяржаўнаму будаўніцтву Беларусі. 

Усё жыццё Свярдлова было служэннем справе 

сацыялістычнай рэвалюцыі, справе Камуністычнай партыі. 

Яго іменем названа адна з вуліц Мінска. 

 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.534-535. Ч 

 

 Аляксееў, М.  Саратнік У.І. Леніна – палачанін / М. 

Аляксееў // Сцяг камунізму. - 1969. - 1 лістапада. 

 

Вуліца імя А. Серафімовіча 
  

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы.- Мн.,1987. - С.543. 

Ч 

  

Вуліца імя Ф. Скарыны 
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  На Полаччыне  і за яе межамі шырока вядомы гераічны 

бессмяротны подзвіг 23-х воінаў 158-га гвардзейскага 

стралковага палка  51-й гвардзейскай стралковай дывізіі. З 

ліпеня 1944 года пры вызваленні горада Полацка 22 

гвардзейцы на чале з гвардыі лейтэнантам Аляксандрам 

Міхайлавічам Грыгор’евым пад агнём праціўніка штурмам 

авалодалі мостам праз раку Заходняя Дзвіна і пераадолеўшы 

мост, з боем захапілі плацдарм на паўночным беразе ракі ў 

самім горадзе. Пры гэтым 22 гвардзейцы разам са сваім 

камандзірам гераічна загінулі ў баі за плацдарм. (Адзін баец 

Міхаіл Кажэўнікаў быў цяжка паранены і цудам застаўся 

жывым, жыў ў раёне Грамы). 

Удзячныя палачане памятаюць аб подзвігу 23-х воінаў 

гвардзейцаў-грыгор’еўцаў і на беразе ракі Дзвіны, на месцы іх 

бою, устаноўлены  абеліск з мармуровай плітой. 

У дні святкавання 40 - годдзя вызвалення Беларусі і 

Полацка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў увекавечаны гэты 

подзвіг і тым, што ў нашым горадзе вуліца Лепельская 

пераіменавана ў вуліцу 23-х гвардзейцаў. Устаноўлена 

мемарыяльная дошка.  

 

 Арлоўскі, М.   Імя 23-х Гвардзейцаў: на былой вуліцы 

Лепельскай адбылося свята, прысвечанае 

ўстанауленню  новай ганаровай  назвы вуліцы і 

адкрыццю мемарыяльнай дошкі , якая  ўвекавечвае 

подзвіг тых, чыім імем названа вуліца / М. Арлоўскі // 

Сцяг камунізму. - 1984. - 24 ліпеня. 

 Ворикова, И. Их имена на карте города: [славная 

память: ул. Костецкой, ул. Портновой, ул. Айтыкова, 

ул. 23-х гвардейцев] / И. Ворикова // Полацкі веснік. - 

2008. - 28 кастрычніка. - С.4. 

 Ліхачоў, У. Дзеля праўды / У. Ліхачоў, Ф. Пятухоў //  

Сцяг кам-му. – 1985. – 7 снежня.  

 Манис, Н. Григорьевцы / Н. Манис // Трудовая смена. – 

1985. – 18 апреля.  МБА 

  

 

Вуліца імя М. Казея 

глыбіню Рассіі штабы, ваенную маёмасць. 

У 1919 годзе цяжкае раненне прымушае пакінуць 

службу, і ён вяртаецца да мірнай працы. Прыяджае ў Полацк і 

працуе ў зямельным аддзеле. 

У 1940 годзе змагаўся на фінскім фронце, дзе атрымаў 

яшчэ адно цяжкае раненне. Далей - лячэнні ў шпіталях. У 

гады ВАВ ён быў камандзірам асобай часці 22-й Арміі. За 

мужнасць і адвагу ўзнагароджаны многімі ўзнагародамі 

краіны.  

 63.3(4Беи)я2  Их именами наваны. - Мн.,1987. - С.528. 

Ч 

 

 Маніс, М. След на зямлі / М. Маніс // Сцяг кам-ма. - 

1967. - 19 сакавіка 

 Чыжова, Н. Памятаем герояў / Н. Чыжова // Кам-ны 

шлях - 1988. - 16 лютага  МБА 

 

Вуліца імя  Н. Сака і Б. Ванцэці 
 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.530. 

Ч 

 

Вуліца імя Я. Свярдлова 
 

Прафесійны рэвалюцыянер, савецкі партыйны і 

дзяржаўны дзеяч, Якаў Міхайлавіч Свярдлоў нарадзіўся ў 

Ніжнім Ноўгарадзе ў сям’і гравёра з Полацка. Самастойнае 

працоўнае жыццё пачынае ў пятнаццацігадовым узросце. У 

1901 годзе ўступае ў члены РСДРП і актыўна ўключаецца ў 

падпольную партыйную работу (падпольнае імя Андрэй). З 

1905 года Я.М. Свярдлоў – кіраўнік Екацярынбургскага 

камітэта РСДРП. Як дэлегат уральскіх бальшавікоў едзе на 

канференцыю ў Тамерфорс. У 1909-1910 гадах – 

упаўнаважаны ЦК партыі, вядзе актыўную работу ў 

Маскоўскай і Пецярбургскай партыйных арганізацыях. Пасля 

VІ (Пражскай) канферэнцыі РСДРП у 1912 годзе Я.М. 

Свярдлоў кааптаваны ў складзе ЦК РСДРП і Рускае бюро ЦК 

партыі. Ён адзін з кіраўнікоў газеты “Правда” і бальшавіцкай 
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Казей Марат Іванавіч (10.10.1929, в.Станькава 

Дзяржынскага р-на Мінскай вобласці – 11.5.1944), юны 

партызан-разведчык. Герой Сав. Саюза (1965). У партызанах з 

лістапада 1942: разведчык партызанскай брыгады 200-й імя 

К.К. Ракасоўскага Мінскай вобласці. Удзельнік баёў у 

Дзяржынскім р-не каля в. Станькава (9.1.1943), на Слуцкай 

шашы (снежань 1943), дзе здабыў каштоўныя дакументы 

ворага: ваен. карты і планы камандавання. 11.5.1944  каля в. 

Хароміцкія Уздзенскага раёна Марат Казей, акружаны 

карнікамі, адстрэльваўся да апошняга патрона, потым 

гранатай падарваў сябе і некалькіх гітлераўцаў. Яго імем 

названа вуліца ў Полацку. 

 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы…. - Мн.,1987. - 

С.247-248.  Ч 

 Костюковский, Б.А. Жизнь как она есть / Б.А. 

Костюковский. – М., 1973. 

 Морозов, В.Н. В разведку шёл  мальчишка / В.Н. 

Морозов. – Мн., 1965. 

 

 

Вуліца імя  М. Калініна 
 

Калінін Міхаіл Іванавіч (19.11.1875, в. Верхняя Троіца 

Кашынскага р-на Каліноўскай вобласці – 3.6.1946), дзеяч Сав. 

Дзяржавы, Герой Сац. працы (1944). З 1896 токар на 

Пуцілаўскім заводзе, дзе арганізаваў марксісцкі гурток. За 

рэв. дзейнасць не раз быў арыштаваны і высланы. Агент 

“Искры”. 

У рэвалюцыю 1905-07 ў Пецярбургу ўзначальваў 

бальшавіцкую арганізацыю Пуцілаўскага з-да. З сакавіка 1919 

старшыня ВЦВК, са снежня  ЦВК СССР, са студзеня 1938 да 

сакавіка 1946 Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета 

СССР. У чэрвені 1919 наведаў Віцебск, Оршу, Мінск і інш. 

гарады Беларусі. Выступаў на 87 мітынгах перад рабочымі, 

сялянамі па пытаннях міжнароднага становішча і ўнутранай 

палітыкі Сав. улады. 

 Сакалоў, І.   Ці ёсць памяць? / І. Сакалоў // Сцяг 

камунізму. - 1988. - 20 красавіка. 

 

 

Вуліца імя А. Радзішчава 
 

 63.3(4Беи) я2    Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.507. Ч 

 92 Беларуская энцыклапедыя  т. 9. - Мн,1973. - С.28-29. 

Ч 

 

 

 

Вуліца імя К. Рылеева 

 
 63.3(4Беи)я2   Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.526. Ч 

 

Вуліца імя С. Савенкі 
 

Сава Ульянавіч Савенка нарадзіўся ў вёсцы Істоміна 

Ефрасінеўскай воласці. Рэвалюцыя застала яго ў акопах 

першай імперыялістычнай вайны. З восені 1915 года Сава 

Ульянавіч быў у дзеючай арміі. Ужо ў той час быў 

камандзірам кулямётнай каманды. У пачатку зімы 1917 года 

батаьён атрымаў загад накіравацца ў Полацк, каб дапамагчы 

ўстанаўленню Савецкай улады на тэрыторыі Полацкага ўезда. 

Станаўленне новай улады ў Віцебскай губерні 

праходзіла ў  жорсткай барацьбе з конррэвалюцыяй. У гэтай 

губерні вялікую ролю адыграў рэвалюцыйны батальён 31-га 

Аляксееўскага палка, у якім камандзірам роты быў  Савенка. 

У лютым 1918, калі германскія войскі, парушыўшы 

перамір'е, перайшлі ў наступленне, чырвонаармейскія атрады 

на тэрыторыі Полацкага ўезда перагарадзілі ім шлях. 

Стойкасць, гераізм праявілі тут чырвонаармейцы кулямётнай 

роты, якую ўзначальваў Сава Ульянавіч. Яны затрымалі рух 

нямецкіх салдат і тым самым далі магчымасць эвакуіраваць у 
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  У верасні 1933 прыяджаў на Беларусь па пытаннях 

арганізацыйна-гаспадарч. ўмацавання калгасаў; азнаёміўся з 

работай некаторых заводаў Мінска. Пахаваны на Краснай 

плошчы ў Маскве. 

 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы. - Мн.,1987. - С.249-

251. Ч 

 

 

Вуліца імя К. Каліноўскага 
 

Каліноўскі Кастусь (Канстанцін (Вікенцій) Сямёнавіч; 

2.2.1838, в. Мастаўляны Беластоцкага ваяв. ПНР – 22.3.1864), 

бел. рэвалюцыянер-дэмакрат і мысліцель, кіраўнік паўстання 

1863-64 на Беларусі і ў Літве. Скончыў Свіслацкае вучылішча 

(1855), Пецярбургскі ўн-т (1860). У Пецярбургу пазнаёміўся з 

рэв. публіцыстыкай «Колокола» і «Современника», з працамі 

В.Р. Бялінскага, А.І. Герцэна, стаў паслядоўнікам іх ідэй. У 

пачатку 1861 вярнуўся на Беларусь. Рыхтуючы паўстанне на 

Беларусі і ў Літве, Каліноўскі падтрымліваў цесныя сувязі з 

Пецярбургам і Масквою. Паўстанне была задушана 

царызмам, Каліноўскі быў арыштаваны і пакараны смерцю. 

Характэрная рыса светапогляду Кастуся – нянавісць да 

прыгонніцтва, барацьбе з якім ён прысвяціў усё сваё жыццё. 

 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы…. - Мн.,1987. - 
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 Кісялёў, Г.В. Летапіс жыцця і дзейнасці Кастуся 

Каліноўскага / Г.В. Кісялёў // З думай пра Беларусь. – 

Мн., 1966. 

 Смирнов, А.Ф. Кастусь Калиновский / А.Ф. Смирнова. 

– Мн., 1963. 

 

Вуліца імя У. Камарова 
 

Камароў Уладзімір Міхайлавіч (16.3.1927, Масква – 

24.4.1967), савецкі касманаўт. Лётчык-касманаўт СССР 

(1964), палкоўнік. Двойчы Герой Сав. Саюза (1964, 1967 

 

Партнова Зінаіда Мартынаўна (20.2.1926, Ленінград- 

1944) удзельніца падполля і партызанскага руху ў Віцебскай 

вобласці. Герой Савецкага Саюза ( 1958). З 1942 года член 

камітэта Обальскага камсамольска-маладзёжнага падполля. 

Распаўсюджвала  лістоўкі  , удзельнічала  ў дыверсіях на 

цагельным заводзе , электрастанцыі і вадакачцы чыгуначнай 

станцыі Обаль, у аперацыі па знішчэнню гітлераўцаў. 

Разведчыца партызанскага атрада імя Варашылава. Пранікала 

ў варожыя гарнізоны , здабывала каштоўныя звесткі. У 

снежні 1943 года па дарозе ў атрад схоплена фашыстамі, на 

допыце  застрэліла афіцэра. Закатавана гітлераўцамі. 

 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы.-Мн.,1987. - С.494.  

Ч 

 63.3(4Беи)я2 Энцыклапедыя  гісторыі Беларусі ў 6т.  

Т.5. - Мн.,1999. - С.409. Ч 

 

 Ворикова, И. Их имена на карте города: [славная 

память: ул. Костецкой, ул. Портновой, ул. Айтыкова, 

ул. 23-х гвардейцев] / И. Ворикова // Полацкі веснік. - 

2008. - 28 кастрычніка. - С.4. 

 Указ Президиума Верховного Совета СССР   от 1 июля 

1958 года о присвоении Зеньковой Е.С. и Портновой 

З.М. звания «Герой Советского Союза» // Сов. 

Белоруссия.-1958. - 2 июля.  МБА 

 

Вуліца імя  А. Пархоменка 
 

 63.3(4Беи)я2  Их именами  названы. - Мн.,1987. - 

С.472-473.   Ч 

 

 

Вуліца імя А. Пушкіна 
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  пасмяротна). Скончыў Маскоўскую спец. школу ВПС (1945), 

Батайскае ваен. авіяц. вучылішча (1949), Ваенна-паветр. інж. 

Акадэмію імя Жукоўскага (1959). З 1960 у атрадзе 

касманаўтаў. 12-13.10.1964  з К.П. Феакціставым і Б.Б. 

Ягоравым упершыню ў свеце здзейсніў палёт у космас на 

шматмесным касм. караблі «Усход» ( як камандзір). Загінуў 

24.4.1967 пры пасадцы ў час выпрабавання новага касм. 

карабля «Саюз-1» пасля сутачнага палёту вакол Зямлі. Правёў 

у космасе 2,13 сут. Імем Камарова названы кратэр на 

адваротным баку Месяца. 

 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.294.   Ч 

 

Вуліца імя Р. Кандраценкі 

 
Раман  Ісідаравіч Кандраценка нарадзіўся 30 верасня 

1857 г. у сям'і афіцэра. Вучыўся ў Полацкім Кадэцкім 

корпусе, пасля заканчэння якога ў 1874 годзе паступіў у 

ваенна-інжынернае вучылішча і ў 1882 г. закончыў. З 1896 г. 

пачынаецца  яго служба на штабных і камандных пасадах 

рускай арміі. З пачаткам руска-японскай вайны генерал-

лейтэнант Кандраценка быў прызначаны камандуючым 

сухапутнай абароннай крэпасцю Порт-Артур. Загінуў 2 

снежня 1904 г.  

Памяць героя абароны Порт-Артура была адзначана і ў 

Полацку. Аб гэтым расказвае Векенцьеў В.П. у сваёй кнізе 

"Полацкі Кадэцкі корпус", выдадзенай у 1910 годзе ў сувязі з 

75 - годдзем гэтай навучальнай установы. Удава Рамана 

Ісідаравіча перадала адзін са шматлікіх сярэбраных вянкоў з 

магілы свайго мужа Полацкаму Кадэцкаму корпусу. 

Яго імем названа вуліца ў г. Полацку. Гэта вуліца 

раней называлася Грамаўская. Рашэннем гарвыканкама яна 

пераіменавана ў вуліцу імя Кандраценкі, героя абароны 

крэпасці Порт-Артур у руска-японскую вайну 1904-1905 гг. 

 

 63.3(4Беи)я2    Их именами названы. - Мн.,1987. - С. 

295. Ч 

 

 

Вуліца імя С. Арджанікідзе 
 

Арджанікідзе Рыгор Канстанцінавіч (парт. псеўданім 

Сярго; 24.10.1886, с.Гарэша Шарапанскага пав. - 18.2.1937), 

сав. дзярж. і парт. дзеяч. Удзельнік рэвалюцыі 1905-07 у 

Закаўказзі. Не раз арыштаваны, зняволены і сасланы. 

Удзельнік Кастр. ўзбр. паўстання ў Петраградзе. У гады 

грамадзянскай вайны на парт.-паліт. рабоце ў Чырвонай 

Арміі. Правёў вялікую работу па арганізацыі абароны 

Беларусі. Адзін з кіраўнікоў разгрому войск Дзянікіна, 

вызвалення Украіны, паўн. Каўказа і Закаўказзя. З 1930 

старшыня ВСНГ, з 1932 нарком цяжкай прам-сці СССР. Член 

ЦК з 1921, канд. у члены Палітбюро з 1926, Член ЦВК СССР 

з 1922. Пахаваны на Краснай плошчы ў Маскве.  

 

 68.49(2)  Иоффе, Э.Г.   Советские военачальники на 

белорусской земле / Э.Г. Иоффе. – Мн.,1988. - С.36-45. 

А 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы.-Мн.,1987. - С.461-

462. Ч 

 

 Пламенный борец за дело Ленина: К 15-летию со дня 

смерти К.Г.Орджоникидзе // Большевистское знамя. - 

1952. - 17 февраля. 

 

Вуліца  імя П. Асіпенка 
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Вуліца імя А. Пакрышкіна 
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Вуліца імя  З. Партновай 
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 63.3(2)5  Куличкин, С.П.  Кондратенко: герой обороны 

Порт-Артура. - М.,1989. - (ЖЗЛ)        А  

 63.3(4Беи)я2  Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6т. Т. 

4. - Мн.,1997. - С.84. Ч 

 

 

 Ермоленко, В. Защитник Отечества: генерал – 

лейтенант Кондратенко из семьи полоцкого шляхтича / 

Валерий Ермоленко // Полацкі веснік. – 2007. – 12 

кастрычніка. – С.7.  

 Кондратенко Роман Исидорович (12.10.1857 – 

15.12.1904), русский военный деятель, генерал – 

лейтенант (1904) // 26.89(4Беи) Регионы Беларуси. В 7 

т. Т. 2. Витебская обл. В 2 кн. Кн. 1. – Мн., 2010. – С. 

368. 

 Костин, Б. Соединяя доблесть и талант: с Полоцком 

была связана жизнь героя обороны Порт-Артура 

генерала Р. Кондратенко / Б. Костин  // Химик. - 1985. - 

19 февраля.  МБА 

 Несцяронак, Ф.   Імя Кандраценкі : аб героі абароны 

Порт-Артура ў вайне 1904-1905 гг. : [ ён вучыўся ў 

полацкім кадэцкім корпусе] / Ф. Несцяронак // Сцяг 

камунізму. - 1972. - 20 кастрычніка. 

 Полоцкий кадет Р. И. Кондратенко // Информ Плюс. – 

2009. – 17 сентября. – С. 5. 

 

 

Вуліца імя  У. Караленка 
 

Караленка Уладзімір Галакціёнавіч (27.7.1853, г. 

Жытомір, Украіна – 25.7.1921), рускі пісьменнік, публіцыст, 

грамадскі дзеяч. Ганаровы акад. Пецярбургскай АН (1900, у 

1902 адмовіўся ад звання). У 1876-77 у ссылцы ў Кранштаце, 

у 1879 у Вяцкай губ., у 1881-84 у Якуціі. З 1885 жыў у 

Н.Ноўгарадзе, з 1896 у Пецярбургу, з 1894 чл. рэдакцыі 

народніцкага час. «Русское богатство», у 1904-18 ( з 

перапынкамі) яго рэдактар, з 1900 - у Палтаве. Друкаваўся з 

1878. Жыццё народа, яго духоўнае багацце, неабходнасць 

Сафійскага сабора, музей беларускага кнігадрукавання, 

полацкае медвучылішча.  

Адна з самых старадаўніх вуліц Полацка (суч. вул. 

Леніна). Існавала з друг. пал. XI – пач. XII ст. У канцы – 

пачатку XIII ст. была вельмі  заселена. Выконвала функцыю 

адной з галоўных вуліц горада, праз яе праходзілі ўзвозы з 

Дзьвіны да гарадскіх рынкаў, на ёй разьмяшчаліся цэрквы, 

касцёлы, кляштары і манастыры. 

У якасьці Ніжнепакроўскай (Нізкая Пакроўская) вул. 

Вялікая упершыню прыводзіцца толькі на "Плане  состоящим 

в гор. Полотске населенным   ненаселенным имуществам  

1844 г.”  Прычым, на гэтым плане захоўваюцца абедзьве 

назвы вуліцы. 
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 Воднева, И. Прогулка по Нижне – Покровской: 

(Полоцк) / Ирина Воднева // Информ Плюс. – 2008. – 

28 февраля. – С.5.  

 Каленик, Е. Гуляя по Нижне-Покровской / Елена 

Каленик // Полацкі веснік. – 2010. – 20 ліпеня. – С. 6. 

 Комнычаў, А.  Вуліца глядзіць у будучыню / А. 

Комнычаў // Сцяг камунізму. - 1988. - 22 красавіка. 

 Леонович, Ю.  Прогулки по Нижне – Покровской / 

Юлия Леонович // Полацкі веснік. – 2008. – 15 ліпеня. 

– С.2. 

 По улицам нашей истории:  вопрос о переименовании 

улицы Ленина в Полоцке  // Полацкі веснік. – 2007. – 

31 ліпеня. – С.4. 

 Убоства фарбай не прыкрыеш: праблемы старой 

вуліцы Леніна // Сцяг камунізму. - 1989.-11 лютага. 

 Як будзе забудоўвацца вуліца Леніна? ( былая Ніжне-

Пакроўская) // Полацкі веснік. - 1993. - 26 ліпеня. 

 

Вуліца імя Н. Някрасава 
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  яднання інтэлігенцыі з народам – асн. матывы творчасці. 

Асобныя творы тэматычна звязаны з Беларуссю. Быў асабіста 

знаёмы з Я. Купалам. Яго творы друкаваліся ў бел. газ. «Наша 

ніва», у 1920-30-я г. на бел. мове былі выдадзены яго аповесці 

«Сляпы музыка», «Судны дзень», «Лес шуміць», «Дзеці 

падзямелля» і інш. У 1922 у тэатры імя Я. Купалы (БДТ-1) 

інсцэніраваны яго твор «Лес шуміць». На бел. мову асобныя 

творы  пераклалі  

А. Александровіч, С.Дарожны, М. Краўцоў, А. Кудравец, К. 

Чорны, Я. Шарахоўскі. 
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Вуліца  імя Д. Карбышава 
 

Карбышаў Дзмітрый Міхайлавіч  (26.10.1880,Омск- 

18.2.1945), генерал-лейтэнант інжэнерных войск (1940), Герой 

Савецкага Саюза (1946). Удзельнік  руска-японскай, 1-й 

сусветнай, грамадзянскай войнаў. У 1911-1914 кіраваў 

будаўніцтвам  і рэканструкцыяй фартоў, абарончых казарм,  

жалезабетоннага маста, умацоўваў Дабрыньскую пазіцыю ў 

Брэсцкай крэпасці . У 1926-1940 гадах на выкладчыцкай 

рабоце  ў ваеннай акадэміі. Аўтар больш як 100 навуковых 

прац. У чэрвене 1941 інспектаваў будаўніцтва ваенных 

умацаванняў у раёне Гродна і Беластоцкай вобласці. У баях 

пры выхадзе з акружэння на Пн ад Магілёва цяжка  

кантужаны трапіў у палон. Прайшоў берлінскую і 

нюрнбергскую турмы, лагеры смерці Острув-Мазавецкі, 

Замасць, Хамельбург, Брэслаў, Флосенбюрг, Майданак, 

Дахаў, Асвенцым, Заксенхаўзен, Маўхаўзен, вёў антыфаш.  

агітацыю сярод ваеннапалонных, удзельнічаў у стварэнні 

падпольных груп. У канцлагеры Маўтхаўзен закатаваны 

фашыстамі. 

 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.259-260.     Ч 

камунізма. - 1972. - 9 лютага. 

 Маліноўскі, М.  “Ніколі не баялася ахвяраваць 

жыццём, кіруючыся  любоўю да Радзімы”: Мо яшчэ 

найславуцейшы і найстаражытнейшы Полацк 

успомніць пра подзвіг сваёй жыхаркі / М. Маліноўскі // 

Настаўніцкая газета. - 1994. - 6 ліпеня.   МБА 

 Малиновский, М.  Слово о Федоре Мироновой / М. 

Малиновский // Во славу Родины. - 1992. - 21 марта.   

МБА 

 

 

 

Вуліца імя П. Марозава 
 

 63.3(4Беи)я2 Их именами названы. - Мн.,1987. - С.433. 

Ч 

 

Вуліца Ніжне-Пакроўская 

(былая вуліца імя У. Леніна) 

 
Адна з самых старажытных вуліц горада - вуліца імя 

Леніна. Гэта вуліца захоўвае памяць амаль пра ўсе падзеі, 

звязаныя з гісторыяй горада. Па ёй калісьці крочылі славутыя 

нашы продкі. Тут жыў і працаваў выдатны асветнік 

беларускага народа Сімяон Полацкі. Вуліца бачыла крывавыя 

баі Айчыннай вайны 1812 года і подзвігі савецкіх байцоў у 

страшныя 1941-44 гады. Тут  знаходзяцца каменныя муры 

многіх выдатных помнікаў архітэктуры: будынак былой 

брацкай школы і Багаяўленскі сабор, сцены былога кадэцкага 

корпуса і домік Пятра 1, краязнаўчы музей і помнік-абеліск 

23-м гвардзейцам. Сімвалічна што вуліца пачынаецца 

велічным помнікам старажытнага дойлідства - Сафійскім 

саборам. На вуліцы Леніна у розны час жылі знакамітыя 

людзі горада. Сярод іх ганаровыя грамадзяне г. Полацка С.Г. 

Партноў, І.М. Ліхачоў, Герой Савецкага Саюза З.М. 

Тусналобава-Марчанка, працяглы час тут жыў краязнаўца 

С.Р. Кюльбах. Тут паспяхова працуе канцэртная зала 
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Вуліца імя   З. Касмадзям'янскай 

 
Касмадзям'янская Зоя Анатольеўна (Таня; 13.9.1923, с. 

Асінавыя Гаі Гаўрылаўскага р-на Тамбоўскай вобл., Расія – 

29.11.1941), Герой Сав. Саюза (1942). У кастрычніку 1941 

вучаніца 10-га кл. 201-й маск. школы Зоя добраахвотна 

ўступіла ў знішчальны парт. атрад. У лістападе 1941 у час 

выканання баявога задання ў варожым тыле схоплена 

гітлераўцамі ў в. Пятрышчава Верайскага р-на Маскоўскай 

вобл. і пасля жорсткіх катаванняў павешана.  
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 Космодемьянская, Л. Повесть о Зое и Шуре / Л. 

Космодемьянская. – М., 1966. 

 

 

Вуліца  Кастрычніцкая 
 

Вялікій Кастрычнік. Вялікая Кастрычніцкая 

сацыялістычная рэвалюцыя знішчыла эксплуататарскія класы 

- памешчыкаў і капіталістаў, устанавіла ўладу працоўных, 

абагуліла сродкі вытворчасці, выклікала культурную 

рэвалюцыю ў краіне. Кастрычнік 1917 года назаўсёды 

ўвайшоў у наша жыццё, у нашы сэрцы, а таксама ў назвы 

гарадоў, плошчаў, вуліц. 

У Полацку вуліца Кастрычніцкая - гэта ў межах горада 

частка шашы Віцебск - Рыга, самая ажыўленаыя яго 

транспартная артэрыя. Яна цягнецца побач з чыгуначным 

палатном. 

Мы едзем з боку Віцебска па вуліцы Гагарына і вось 

перад 

вачыма адразу ўзнімаецца некалькі высотных прыгажуноў-

дамоў. Гэта і ёсць пачатак вуліцы Кастрычніцкай. А вось 

раней, доўгія пасляваенныя гады, вуліца была забудавана  

У адной з газет пісалі, што ўжо з дзеючай арміі 

Аляксандр Матросаў паспеў адправіць, сваёй любімай 

дзяўчыне-медсястры Лідзе. Ліст заканчваўся так: "Сёння 

камбат расказваў, як загінуў адзін генерал. Калі і мне 

давядзецца загінуць, я пажадаў бы памерці так, як гэты гене-

рал: у баі і тварам на захад..." 

Дзякуючы такім салдатам. як Аляксандр Матросаў, 

наша краіна выстаяла і перамагла у той страшэннай вайне. Яны 

ішлі на верную смерць не за ўзнагароды і пашану, а проста таму, 

што на іх зямлю, у іх хаты прыйшоў вораг.   
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 63.3(2)622.78 Бессмертные подвиги / сост. 

А.П.Коваленко, А.А.Сгибнев. – М.: Воениздат, 1980. – 
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 Коршунаў, А.  Імя Аляксандра Матросава  / А. 

Коршунаў // Сцяг камунізма. - 1972. - 18 лістапада. 

 

Вуліца імя  У. Маякоўскага 
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Вуліца імя Ф. Міронавай 
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 Аляксееў, М.  Імя Фядоры Міронавай / М. Аляксееў // 
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 Кардзялюк, А.  Імёнамі герояў / А. Кардзялюк // Сцяг 
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  толькі  аднапавярховымі і двухпавярховымі  дамамі. Цяпер 

дом № 1 — дзевяціпавярховы, 72-кватэрны, 

добраўпарадкаваны, належыць ВА Віцебскмеліярацыя». За ім 

да вуліцы Юбілейнай рукамі будаўнікоў узведзены яшчэ 

дзесяць выдатных жылых дамоў. У гэтым новым жылым 

масіве цяпер жыве каля 3,5 тыс. палачан. 

Тут жа пабудаваны новыя памяшканні Ашчаднага банка  

аддзялення агенцтва «Саюздрук», аддзялення сувязі, аптэкі, 

магазінаў - прадуктовага   і   кніжнага. Расце добрабыт 

працоўных і ў аддзяленні Ашчаднага банка № 474 на 30789 

рахунках палачане захоўваюць свае працоўныя зберажэнні на 

суму больш 40 мільёнаў рублёў. Гэта адна трэцяя ўсіх 

зберажэнняў  гараджан, якія захоўваюцца ў ашчадных касах 

Полацка.        

 Ладзь далей налева радуе вока новы будынак швейнай 

фабрыкі, усе пяць паверхаў якога свецяцца люмінасцэнтнымі 

агнямі. У новым корпусе працуе каля тысячы чалавек. 

Калектыў фабрыкі да свята Вялікага  Кастрычніка  выпусціў 

тавараў народнага спажывання на 10 мільёнаў рублёў, гэта ў 

два разы больш, чым выпускалася на старых плошчах. 

Вырабы швейнікаў - жаночыя, падлеткавыя і дзіцячыя плацці 

разыходзяцца па нашай рэспубліцы ў дваццаць гандлюючых 

арганізацый. На гэтай жа вуліцы за мастом праз раку Палату 

вырас прыгожы інтэрнат швейнікаў з усімі бытавымі 

зручнасцямі, яны разлічаны на 303 месцы. Тут жывуць 

маладыя работніцы,    часткова    і    сямейныя.   

 У цэнтры прывакзальнай плошчы, праз якую 

праходзіць вуліца Кастрычніцкая - сквер з помнікам 

(устаноўлены ў 1959 годзе) правадыру Вялікай 

Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі Уладзіміру Ільічу    

Леніну. 

У будынках Полацкага чыгуначнага вакзала і аўтавакзала 

ажыўлена і мнагалюдна. Гэта і зразумела: адсюль людзі 

могуць паехаць у любы рэгіён нашай краіны. На поўнач і 

поўдзень, на захад і ўсход ідуць грузы і пасажырскія 

перавозкі. У гэтым годзе толькі чыгуначнікамі звыш плана 

перавезена больш чым 26 тысяч    тон    грузаў.   

Тут жа ўздоўж вуліцы - прадуктовы   і   прамтаварны   

Кіраўнік калоніі даў добрую характарыстыку, у якой 

адзначалася, што Матросаў "'зарекомендовал себя с 

исключительной стороны, работая на мебельной фабрике в 

качестве слесаря стахановскими методами". Гэта 

характарыстыка дапамагла Аляксандру стань курсантам 

пяхотнага вучылішча. Праўда, авалодваць ваеннымі навукамі 

доўга не прыйшлося. Ужо ў студзені 1943 года палова вучняў 

была накіравана на папаўненне парадзеўшых у баях частак 

дзеючай арміі. У іх лік увайшоў і Аляксандр Матросаў.  

  

 Бой за вёску Чарнушкі. што на Пскоўшчыне, у лютым 

1943 года, стаў для Матросава апошнім. Калі салдаты 2-га 

асобнага стралковага батальёна 91-ай асобнай Сібірскай 

брыгады імя Сталіна выйшлі з лесу, яны трапілі пал шквальны 

кулямётны агонь праціўніка. Тры варожых кулямёты 

прыкрывалі подступы да вёскі. Два кулямёты атрымалася 

знішчыць групам аўтаматчыкаў і бранебойшчыкаў. Але 

кулямёт 3-га дота працягваў абстрэльваць усю лагчыну. Ні 

адна са спроб падавіць агнявую кропку не прынесла станоўчых 

вынікаў. Вось тады і вызваўся сувязны камандзіра роты радавы 

Аляксандр Матросаў. Старшы лейтэнант Арцюхоў пільна 

зірнуў на салдата, абняў яго і каротка сказаў: "Ідзі."  

 З аўтаматам і некалькімі гранатамі гвардзеец стаў 

прабірацца да незмаўкаючага дота. Як толькі нямецкі кулямётчык 

сціх, Аляксандр паціху пачаў рухацца наперад. Гарматы 

разарваліся каля самага дота, патронаў засталося зусім мала. 

Матросаў ускінуў аўтамат і даў чаргу па амбразуры. На некалькі 

секунд варожы кулямёт замоўк. Аляксандр падняўся ва увесь 

рост і крыкнуў: "Наперад!". Але варожая агнявая кропка зноў 

ажыла, і салдаты вымушаны былі залегчы. Вось у той момант 

Аляксандр і рынуўся на дот, закрыўшы сваімі грудзямі чорную 

амбразуру. Шлях да вёскі быў закрыты. Праз некалькі хвілін 

Чарнушкі вызвалілі. 

Па Указу Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР 

Аляксандр Матросаў пасмяротна ў ліпені 1943 года атрымаў 

званне Героя Савецкага Саюза. Яго імя было прысвоена 254-му 

гвардзейскаму стралковаму палку, дзе ен служыў. Ён першым 

навечна быў залічаны ў спіс сваёй  былой  роты. 
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  магазіны, магазін «Акуляры», стаматалагічная паліклініка, 

бюро падарожжаў і экскурсій. Характэрна, што наш горад у 

гэтым годзе наведала 129 тысяч 300 экскурсантаў і турыстаў, 

а з Полацка выязджала ў турыстычныя падарожжы 34800 

чалавек. 

На прывакзальнай плошчы заканчеаецца будаўніцтва 

новага сучаснага Дома быту, які павінен      быць      уведзены 

ўстрой у першым квартале наступнага года. Тут размесцяцца 

швейнае атэлье, цэх галаўных убораў, шавецкая майстэрня, 

фотастудыя, буфет на 34 месцы і г. д. Палачане і госці горада 

змогуць зрабіць тут тэрміновы рамонт абутку, адзення, заказ у 

бюро бытавых паслуг. Насельніцтва атрымае дадатковых 

паслуг на 500 тысяч    рублёў    у    год. 

А далей - прамысловыя прадпрыемствы. Справа - цэх № 1 

хлебозавода, які забяспечвае хлебам Полацк, Наваполацк і 

Полацкі раён, дае нам у суткі 50 - 55 тон хлеба. З тоны 

абаранкаў, паўтары тоны сухарных вырабаў. Павялічваецца 

выпуск дыябетычнага хлеба. Ідзе рэканструкцыя цэха ля 

прахадной - новы двухпавярховы   адміністрацыйны    

будынак     на      першым      паверсе якога – клуб.   Тут жа 

адкрыты новы   магазін,   у   якім   жыхары могуць   купіць   

гарачы   хлеб. 

Злева - ліцейна - механічны завод, які выпускае 

прадукцыі больш чым на 14 мільёнаў рублёў у год, 84 

працэнты - гэта вырабы сельскагаспадарчага прызначэння, 

якія ідуць ва ўсе куткі нашай краіны - і на Далёкі Усход, і ў 

рэспублікі Закаўказзя, Прыбалтыкі і г. д. Частка тавараў 

народнага спажывання пастаўляецца ў сацыялістычныя 

краіны, у тым ліку Польшчу, Югаславію, Венгрыю і іншыя. 

За Палатой уздоўж вуліцы Кастрычніцнай вырас гарадок 

сельскагаспадарчага тэхнікума. Вучэбны будынак  тут добрая 

база для навучання, інтэрнаты. У тэхнікуме вучыцца больш 

700 чалавек на стацыянары і каля 400 чалавек - на завочным 

аддзяленні. У калектыва тэхнікума добрыя традыцыі - яго 

выпускнікі, якія працуюць у многіх раёнах Віцебскай 

вобласці, карыстаюцца аўтарытэтам і павагай. Многія   сталі   

кіруючымі   работнікамі  на вытворчасці, вучонымі. 

Заканчваецца Кастрычніцкая вуліца ў раёне былога 

чекистского спецотряда «Неуловимые» Татьяне 

Савельевне Мариненко] / Геннадий Сенюков // 

Белорусская военная газета. – 2008. – 23 сентября.         
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Вуліца імя А. Матросава 
 

 Часта вуліцы называюць імёнамі людзей, якія вядомы на 

ўсю краіну. Так, адна з новых вуліц, якая была сфарміравана ў 

канцы 1948 года і прайшла ў раёне Аэрадрома недалёка ад 

чыгункі, была названа у гонар Героя Савецкага Саюза 

Аляксандра Матросава. 

Пра жыццё рана загінуўшага савецкага салдата 

захавалася зусім мала звестак. З невялікай анкеты вядома, што 

Аляксандр Мацвеевіч Матросаў нарадзіўся ў 1924 годзе. Яшчэ ў 

малыя гады ён апынуўся ў дзіцячым доме. Некаторыя даследчыкі 

лічаць, што адбылося гэта па прычыне смерці бацькоў. А 

некаторыя выказваюць думку, што маці была вымушана здаць 

сына, каб пракарміць астатніх двух дзяцей. 

 Вялікая Айчынная вайна застала Аляксандра Матросава 

ў горадзе Уфе, дзе ён знаходзіўся ў дзіцячай працоунай калоніі. 

А праз год, у 18 гадоў, яго прызвалі ў рады Чырвонай Арміі. 
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  аэрадрома, зліваючыся з вуліцай імя Зыгіна. І там цяпер 

закладваецца новая будаўнічая пляцоўна, манціруецца 

вялікагрузны кран - пачынаецца будаўніцтва інтэрната для 

работнікаў малочнага камбіната. Мы прысутнічаем пры 

нараджэнні новага мікрараёна нашага  горада. 

Паток легкавых і грузавых аўтамашын пастаянна ідзе па 

вуліцы Кастрычніцнай. Важная магістраль горада. I гордасць 

палачан - многа новых светлых  прыгожых  будынкаў вырасла 

тут у  апошнія гады. 

 

 Жарчанка, В.  Па вуліцы Кастрычніцкай / В. Жарчанка 

// Сцяг камунізму. – 1982. - 7 лістапада. 

 Ліхачоў, У.  На вуліцы Кастрычніцкай / У. Ліхачоў // 

Сцяг камунізму. - 1988. - 7 лістапада. 

 

 

Вуліца імя  Л. Касцецкай 

 
Л.П. Касцецкая нарадзілася 16.4.1919г у Полацку ў 

сям’і рабочага.  У 1933 годзе  паступіла ў Полацкае 

педагагічнае  вучылішча. Пасля заканчэння  працавала  

настаўніцай у Сіроцінскім раёне. У пачатку ВАВ вярнулася ў 

Полацк . У 1942 годзе  ўстанавіла сувязь з  партызанскай 

брыгадай “Няўлоўныя”. Уладкавалася на працу ў пашпартны 

стол управы Полацка, здабывала для падпольшчыкаў  і 

партызан бланкі  пашпартоў і прапускоў. 

Паведамляла партызанам аб руху эшалонаў праціўніка 

праз чыгуначную станцыю  Полацк. У 1943 годзе яе высачылі 

агенты СД. 8.3.1943, калі яе вялі на чарговы допыт, кінулася у 

палонку на р. Заходняя Дзвіна. 
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камунізму. - 1978. - 1 лістапада. 
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 Кардзялюк, А.  Іменамі герояў  / А. Кардзялюк // Сцяг 

камунізму. - 1972. - 9 лютага. 

 Ліхачоў, Ул. Партызанская разведчыца / Ул. Ліхачоў // 
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 Ліхачоў, У.  Подзвіг Ліліі Касцецкай / У. Ліхачоў // 

Сцяг камунізму. - 1988. - 29 кастрычніка, 1 лістапада. 

 Міхееў, У.  Партызанская разведчыца / У. Міхееў // 

Сцяг камунізму. - 1983. - 8 сакавіка. 

 Фрэйнберг, В. Імя Лілі Касцецкай / В. Фрэйнберг // 

Сцяг камунізму. - 1973. - 23 лістапада. 

 Чубукоў, М. Камандзір няулоўных: М.С. Пруднікаў 

расказвае аб партызанскай  дзейнасці Л. Касцецкай і Т. 

Марыненка на Полачынне / М. Чубукоў // Звязда. - 

1975. - 2 сакавіка. 

 Крупко, К.   Імя Ліліі Касцецкай / К. Крупко // Сцяг 

камунізму. - 1967. - 11 красавіка. 

 

 

Вуліца імя   Р. Катоўскага 
 

 Катоўскі Рыгор Іванавіч ( 24.6.1881, г. Ганчэшты, 

Малдова – 6.8.1925), савецкі военачальнік. 

  

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы… - Мн.,1987. - 

С.311-312.     Ч 

 

Вуліца імя   А. Кашавога 
 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы… - Мн.,1987. - 

С.314.      Ч 

 

Вуліца імя  С. Кірава 

 
Кіраў ( сапр. Кострыкаў) Сяргей Міронавіч (27.3.1886, 

г.Уржум, цяпер Кіраўскай вобл., Расія – 1.12.1934), савецкі 

парт. і дзярж. дзеяч. Член партыі бальшавікоў (з 1904), яе ЦК 

(з 1923) і Палітбюро ЦК ( з 1930, з 1926 кандыдат), сакратар 

Марыненка Таццяна Савельеўна (25.1.1920, в. Сухі Бор  

Полацкага р-на – 2.8.1942), удзельніца партызанскага руху на 

тэрыторыі Полацкага р-на . Герой Савецкага Саюза (1965). 

Скончыла Полацкае педвучылішча (1939), працавала  

настаўніцай сярэдняй школы . У ВАВ сувязная і разведчыца 

партызанскай брыгады “Няўлоуныя”. Арыштавана і пасля 

катаванняў расстраляна з  14-гадовым братам Лаўрэнам.  

Пахавана ў в. Жарцы Полацкага р-на. Яе імем названа 

вуліца і мікрараён ў Полацку, пастаўлены помнікі перад 

будынкам педвучылішча і сярэдняй школай № 8, на будынку 

педвучылішча мемарыяльная дошка. 

 

 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.400-

401.   Ч 
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 63.3(4Беи) Шамов, В.П. Полоцк- город древний / В.П. 

Шамов. – Мн.,1987. - С.65. А Ч 
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Т.5. - Мн.,1999. - С.84. Ч 

 63.3(2)622.78    Щербаков, А.Они не вернулись из 

боя…/ А. Щербаков. - Мн.,1987. - С.71-79.   А 

 63.3(2)622  Героини. Вып. 1. - М., 1969. - С.384-394. А 
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 Мариненко Татьяна Савельевна, Герой Сов. Союза // 

63.3(4Беи) Слава и гордость земли Витебской: биогр. 

справ. / сост. М.Н. Пригожий. – Витебск, 2009. – С. 88. 

 Мариненко Татьяна Савельевна (25.01.1920, д. Сухой 

Бор Полоцкого района – 02.08.1942), Герой Советского 

Союза (1965) // Республика Беларусь: энциклопедия. В 

6 т. Т. 4 / Ред. кол.: Г.П.Пашков и др. – Минск: Бел. 

Эн., 2007. – 768 с.: илл. - С. 647. 

 Марыненка Таццяна Савельеўна 25.01.1920, в.Сухі Бор 

Полацкага раёна – 02.08.1942), удз. партыз. руху на 

тэр. Полацкага раёна, Герой Саветскага Саюза (1965) // 

63.3 (4Беи) 622. Беларусь у ВАВ, 1941 – 1945: 

энцыклапедыя. – Мн., 1990. – С.331. 
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  ЦК (1934). Скончыў Казанскае механіка-тэхнічнае вучылішча 

(1904). За рэв. дзейнасць у 1905, 1906 – 08 і 1911 –12 

зняволены ў турмах. Удзельнік Кастр. Рэвалюцыі 1917 у 

Петраградзе і грамадз. вайны, адзін з кіраўнікоў устанаўлення 

сав. улады на Паўн. Каўказе. У маі-верасні 1920 паўнамоцны 

прадстаўнік Сав. Расіі ў Грузіі, у кастрычніку 1920 кіраўнік 

рас. дэлэгацыі на папярэдніх мірных перагаворах з Польшчай 

у Рызе. У 1921-25 сакратар ЦК Кампартыі Азербайджана. З 

1926 першы сакратар Ленінградскага губкома (з 1927 абкома) 

і Паўн.-зах. Бюро ЦК ВКП(б). Загінуў у выніку тэрарыст. акта 

ў Смольным. 

 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы.  – Мн.,1987. - 

С.269-270.     Ч 

 

Вуліца імя А. Кляшчова 

 
Кляшчоў  Аляксей Яўхімавіч (25.21905, в. Міхнавічы 

Калінкавіцкага р-на-13.12.1968), адзін з арганізатараў і 

кіраўнікоў партызанскага падполля і партызанскага руху на 

тэрыторыі Пінскай вобласці, савецкі партыйны і дзяржаўны 

дзеяч. Генерал-маёр (1943), Герой Савецкага Саюза (1944). У 

ліпені-верасні 1941 года  член пінскага падпольнага абкома 

КП(б)Б. З верасня 1942 упаўнаважаны ЦК КП(б)Б па Пінскай 

вобласці, з 23.4 да 10.10.1943 1-ы сакратар  пінскага 

падпольнага абкома  КП(б)Б , адначасова з мая да 

кастрычніка 1943 выконваючы абавязкі  камандзіра Пінскага 

партызанскага злучэння . З 1944 1-ы сакратар  Пінскага і 

Полацкага абкома  і гарвыканкома КП(б)Б . У 1948-1953 

старшыня СМ БССР , дэпутат ВС СССР у 1946-1954, ВС 

БССР у 1947-1955. 

 

63.3(4Беи)я2 Их именами названы. - Мн.,1987. - С.272.      Ч 

 

 Клещев Алексей Ефимович, Герой Сов. Союза // 

63.3(4Беи) Слава и гордость земли Витебской: биогр. 

справ. / сост. М.Н. Пригожий. – Витебск, 2009. – С. 56. 

 Клещёв Алексей Ефимович (25.2.1905, д. Мизновичи 

Алесь Сачанка //Пралеска. – 2007. - №5. – С.37.  МБА 

 Стельмашонок, Н. Детдомовцы / Н. Стельмашонок // 

Советская Белоруссия. – 1975. -22 августа.   МБА 

 Страх, Л. Дзень добры, вуліца Мамкіна! / Л. Страх 

// Сцяг камунізму. - 1978. - 3 кастрычніка. 

 

 

Праспект  К. Маркса 

(зараз пр. імя Францыска Скарыны) 
 

   У азнаменаванне 20-годдзя вызвалення Полацка ад 

нямецка–фашыстскіх захопнікаў вуліцу  Аляксандраўскую 

перайменавалі ў праспект Карла Маркса. Прыгожыя 

шматпавярховыя грамадскія пабудовы і жылыя дамы 

ўпрыгожваюць  сёння праспект. Такія, як  завод ВА 

"Шкловалакно", дом сувязі, гасцініца, магазін «Дзіцячы свет»,  

рэстаран «Францыск», ашчадбанк, гарвыканкам, аддзяленне 

дзяржаўнага банка, ашчадная каса № 474/01, прафесійна-

тэхнічнае вучылішча № 2 , школа-інтэрнат. 

 

 Вільчынскі І., Фейгіна Ф.  На былой Аляксандраўскай: 

праспект К. Маркса да Вялікай Кастрычніцкай 

рэвалюцыі называўся вуліцай Аляксандраўскай / І. 

Вільчынскі // Сцяг камунізму. - 1967. - 2 лістапада. 

 Большакова, А. Проспект переименован в честь 

Франциска Скорины / А. Большакова // Полацкі веснік. 

– 2009. – 26 мая. – С.1. 

 В Полоцке должен 

появиться проспект имени Ф. Скорины // Полацкі 

веснік. – 2009. – 16 студзеня. – С. 1. 

 Сыс, Е. Вместо 

Маркса будет… Скорины: [переименуют проспект К. 

Маркса] / Е. Сыс // Віцебскі рабочы. – 2009. –19 

февраля. – С. 1. 

 

Вуліца імя Т. Марыненка 
 

44 61 



  Калинковичского р-на Гомельской области – 

13.12.1968), сов. партийный и госуд. деятель // 

26.89(4Беи) Регионы Беларуси. В 7 т. Т. 2. Витебская 

обл. В 2 кн. Кн. 1. – Мн., 2010. – С. 489. 

 Іваноў І.   Імя  Кляшчова / І. Іваноў // Сцяг камунізму. - 

1975. - 1 сакавіка. 

 Клещев Алексей Ефимович (25.02.1905, д. Михновичи 

Мозырского уезда, теперь Калинковического р-на 

Гомельской обл. - 13. 12. 1968), государственный и 

партийный деятель БССР // 66.1(4Беи) Корнилович, 

Э. А. Беларусь: созвездие политических имён: 

историко-биографический справочник / Э. А. 

Корнилович. - Мн., 2009. - C.222. 

 Мазуров, К. Т. Незабываемое / К. Т. Мазуров. - Мн., 

1984. - C.279, 168, 261 -262.    

 Почанин, С. Видный деятель партии и государства / С. 

Почанин // Сов. Беларуссия. - 1975. – 25 февраля.  МБА 

 

 

Вуліца імя   Я. Коласа 
 

Якуб Колас (сапр. Міцкевіч Канстанцін Міхайлавіч; 

3.11.1882, в. Акінчыцы Стаўбцоўскага р-на - 13.8.1956), 

класік бел. літаратуры; разам з Я.Купалам заснавальнік новай 

беларускай літаратурнай мовы. Народны паэт БССР (1926). 

Скончыў Нясвіжскую наст. семінарыю (1902). Настаўнічаў. 

15.9.1908 асуджаны на 3 гады зняволення (адбываў у Мінскім 

астрозе). У верасні 1915 мабілізаваны ў армію, удзельнічаў у 

баях на Румынскім фронце. Жыў ў г. Абаянь Курскай 

вобласці. Па выкліку ўрада БССР (1921) пераехаў у Мінск. З 

1929 віцэ-прэзідэнт АН БССР. Наведаў Полацк 15.2.1930, 

разам з іншымі беларускімі пісьменнікамі ўдзельнічаў у 

літаратурным вечары ў клубе імя Леніна, дзе прысутнічала 

больш за 400 чалавек.  

У ВАВ жыў у Ташкенце. На Беларусь вярнуўся ў 1944. 

Прадаўжаў вял. літ., навук. і  грамадскую дзейнасць. У 

сусветную літаратуру ўвайшоў як "беларускі Гамер", 

стваральнік паэтычнага эпасу беларусаў - паэм "Новая зямля" 

1966. Ч/з 

 Каваленка, П. Героямі ненараджаюцца : [пра А. 

Мамкіна] / П. Каваленка // Информ Плюс. – 2009. – 17 

апреля. – С. 9. 

 Карнілаў, Б. Цаной свайго жыцця / Б. Карнілаў // Сцяг 

камунізму. – 1974. – 18 студзеня.  К 

 Кірылаў, Г. “Ён жыве ў нашых сэрцах…” / Г. Кірылаў 

// Віцебскі рабочы. – 1979. – 30 чэрвеня.  МБА 

 Клуссон, Е.Т Если надо, - и жизнь / Е.Т. Клуссон // 

Огонёк. – 1970. - №16. – С.15.   МБА 

 Липский, В. Подснежники в небе: Документальная 

повесть / В. Липский //Нёман. – 1984. - №12. – С.138.   
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 Ліпскі, У. Пралескі ў небе: Дакум. аповесць / Ў.Ліпскі 

// 84(4Беи) Ліпскі, У. Крутые вёрсты. – Мн., 1985. – 
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 Ляпич, С. Огненный рейс Александра Мамкина / С. 

Ляпич // Советская Белоруссия. – 1985. – 28 апреля. 

МБА 

 Мальгина, О. Полет в бессмертие: [подвиг А. П. 

Мамкина] / Ольга Мальгина // Полацкі веснік. – 2009. – 

21 красавіка. – С. 4. 

 Овчинникова, Л. Забытая тайна доброты / Людмила 

Овчинникова // Трибуна. – 2002. – 5 апреля. – С.12.  

МБА 

 Паўлаў, У. Найперш ратавалі дзяцей / Уладзімір 

Паулаў // ЛіМ. – 2003. – 14 лістапада. – С.4. 

 Пальцев, А. Крылатые помощники партизан: [подвиг 

А.П. Мамкина] / А. Пальцев // Полацкі веснік. – 2005. – 

12 красавіка. – С.3 

 Письмо в редакцию // Народнае слова. – 2000. – 6 мая. – 

С.6.    МБА 

 Плешавеня, В. Аперацыя «Маланка», яна ж – 

«Зорачка” / В. Плешавеня  // Віцебскі рабочы. – 1992. – 

22 лютага.   МБА 

 Полёт в бессмертие // 63.3(4Беи)6  70 лет БССР и 

КПБ. – Мн., 1988г. – С.81-85. 

 Сачанка, А.  “Зорачка” – Залатая Зорка адважным / 
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  і "Сымон-музыка".  

Пра творчасць Я. Коласа, як і пра самога пісьменніка, 

напісана і надрукавана шмат літаратурных прац і навуковых  

даследаванняў. 

Па словах К. Чорнага, " уся творчасць вялікага паэта 

ёсць найглыбейшае адлюстраванне жыцця беларускага народа 

за некалькі самых бурных і яркіх дзесяцігоддзяў яго гісторыі. 

Выйшаўшы з самых глыбінь народа, Якуб Колас стаў 

песняром народнай душы".   

 

 63.3(4Беи)я2   Их именами названы. - Мн.,1987. - 

С.288-290.  Ч 

 3 лістапада - 120 год з дня нараджэння Якуба Коласа 

(1882-1956), народнага паэта Беларусі // Новыя кнігі. - 

2002. - №4. 

 Колас Якуб (наст. имя Мицкевич Константин 

Михайлович) (03.11.1882, д. Акинчицы Минского 

уезда, теперь в черте г. Столбцы Минской обл. – 

13.08.1956), белор. сов. писатель // 66.1(4Беи) 

Корнилович, Э. А. Беларусь: созвездие политических 

имён: историко-биографический справочник / Э. А. 

Корнилович. - Мн., 2009. - C.360-361. 

  

 

Вуліца імя Л. Красіна 

 
 63.3(4Беи)я2  Их именами названы. - Мн.,1987. - С.317.        

 

Вуліца імя   І. Краснова 
 

Генерал-маёр  Красноў Ігнат Аляксандравіч (1898-1944) у 

баях пры вызваленні г. Полацка камандаваў 200-й стралковай 

дывізіяй. 

Центральная вуліца Запалоцця названа імем генерала 

Ігната Аляксандравіча Краснова. Хто таки Красноў? 

 Аб гэтым мы даведаліся з дакументаў архіва 

Міністэрства абароны СССР і ад дачкі генерала Наталлі 

праходзяць саставы, якія вязуць  прадукцыю нашых 

прадпрыемстваў ва ўсе куткі краіны, магчыма і ў Грузію, на 

радзіму палкоўніка Магалашвілі. І адтуль, з далёкай і блізкай 

Грузіі прыходзянь гружаныя да нас саставы. Краіна жыве 

дружнай сям'ёй. За гэту дружбу насмерць стаялі яе лепшыя 

сыны і дочкі ў гады Вялікай Айчыннай. I сярод іх сын Грузіі 

Магалашвілі, імя якога заўсёды будуць помніць палачане. 
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Вуліца імя А. Мамкіна 
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  Ігнатаўны, якая прыязджала ў Полацк на  магілу бацькі. 

Ігнат Аляксандравіч выхадзёц з рабочай сям'і. Бацька ў 

дарэвалюцыйны час працаваў слесарам-кавалём. З ранніх 

гадоў Ігнату прыйшлося зведаць нястачу і працу на іншых. 

    Ён — актыўны баец за заваяванне і ўстанаўленне 

Савецкай улады. Яшчэ будучы навучэнцам, Красноў 

удзельнічаў у лютаўскай рэвалюцыі 1917 года і студэнцкіх 

дэманстрацыях. З 1920 года Ігнат Аляксандравіч з'яўляўся 

членам партыі Леніна. 

  З юнацкіх гадоў Красноў звязаў свой лёс з ваеннай 

службай. Вучыўся сам, вучыў і выхоўваў іншых. За баявыя за-

слугі ён быў узнагароджан Ганаровай граматай 

рэвалюцыйнага ваеннага Савета асобнай Каўказскай арміі; 

ордэнам Чырвонай Зоркі, медалем «20 гадоў Рабоча-

Сялянскай Чырвонай Арміі». 

Вялікая Айчынная вайна застала Ігната Аляксандравіча 

пад Ленінградам на пасадзе камандзіра 70-й стралковай 

дывізіі. З гэтай дывізіяй ён уступіў у бой з нямецка-

фашысцкімі захопнікамі ў раёне Волхава. 

У жніўні 1941 года камандзір дывізіі быў цяжка 

паранены. З трыма асколкамі і куляй у целе ён быў дастаўлен 

у шпіталь. Кулю ўрачам удалося выдаліць, а з асколкамі зноў 

пайшоў ваяваць, упэўнены ў нашу хуткую перамогу над 

ворагам. Аб гэтым гавораць пісьмы генерала да родных. У 

кожным — многа аптымізму, веры, ў нашу сілу і 

непераможнасць.      1—4 

ліпеня 1944 года войскі стралковага корпуса, у саставе якога 

была 1 дывізія Краснова, пераадольваючы  моцнае 

супраціўленне гітлераўцаў,авалодалі населенымі пунктамі 

Замхі, Сухарукава, Рыбакі і накіраваліся ў напрамку Баравухі 

1, каб адрэзаць шляхі адыходу нямецка-фашысцкім войскам. 

4-га ліпеня дывізія пад камандаваннем Краснова заняла 

населеныя пункты Баранава, Дохнары, Жарцы і Замошша. 

Шостага ліпеня быў атрыман загад вызваліць 

Перхальшчыну. Генерал Красноў выехаў на свой перадавы 

назіральны пункт і кіраваў боем. Яго твар асвятляла радасць 

поспеху.  Воіны выдатна справіліся з пастаўленай задачай. 

Не ведаў генерал, што гэта быў апошні бой у яго жыцці, 

Восіпавіча. У дывізіі загадзя былі падрыхтаваны штурмавыя 

атрады і батальёны, якія забяспечылі прарыў абароны праціўніка 

і выхад на яго тыл. У выніку было знішчана больш 300 нямецкіх 

салдат і афіцэраў, захоплены багатыя трафеі. 

    У час баёў за моцна ўмацаваныя вузлы абароны на 

подступах да Полацка-Роўнае і Баравуха-2 палкоўнік Мага-

лашвілі ўзначаліў перадавы полк дывізіі. Полк дзейнічаў 

рашуча і ва ўзаемадзеянні з часямі 119-й стралковай дывізіі 

першым уварваўся ў в. Баравуха-2, знішчыўшы тут да 500 

нямецкіх салдат і афіцэраў. 

       Пасля ўзяцця гэтага населеннага пункта склаліся 

спрыяльныя ўмовы для штурму Полацка а поўначы, з раёна 

вескі Лазоўка. У выніку сумесных зладжаных дзеянняў 

нашых войск 4 ліпеня старажытны Полацк быў поўнасцю 

ачышчан ад фашысцкіх войск. 

      За праяўленую асабістую адвагу, мужнасць і ўмелыя дзе-

янні часцей дывізіі пры вызваленні горада Полацка палкоўнік 

Магалашвілі быў узнагароджан     ордэнам     Айчыннай  вайны   

1  ступені. 

 Войскі 360-й стралковай дывізіі пад камандаваннем 

палкоўніка Магалашвілі працягвалі наступленне ўздоўж ракі 

Заходняя Дзвіна, вызваляючы гарады і вёскі Беларусі і Латвіі. 

19 ліпеня 1944 гола дывізія вызваліла моцна ўмацаваны 

апорны пункт ворага - горад Краславу Латвійскай ССР. Задача, 

пастаўленая камандаваннем на гэтым участку, была выканана. 

Але ў жорсткім баі смерцю храбрых загінуў камандзір дывізіі 

палкоўнік Магалашвілі Ілья Восіпавіч.  

      Так абарвалася жыццё слаўнага сына нашай Радзімы, 

камуніста, аднаго з вызваліцеляў нашага горада. Полацкая 

зямля прыняла прах сына братняга грузінскага народа. Пал-

коўнік Магалашвілі пахаваны на плошчы імя Леніна, дзе 

ўдзячныя палачане ўзвялі помнік вызваліцелям горада і ва 

ўрачыстыя дні запальваецца агонь памяці. 

    Данінай памяці слаўнаму сыну Грузіі з'явілася і 

прысваенне яго імя адной а вуліц горада ў раёне Грамы. На 

доме № 79 гэтай вуліцы ўстаноўлена мемарыяльная дошка ў 

гонар I. В. Магалашвілі. Вуліца яго імя ідзе па левы бок 

чыгункі, што вядзе са станцыі Полацк на Віцебск. Тут часта 
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  што яго мары прыдзецца ажыццяўляць іншым — дабіваць 

нямецкага звера ў яго ўласнай бярлозе  —  Берліне. 

Нечакана вынырнуў нямецкі знішчальнік. Ён абстраляў 

калону нашых войск. Адна з куль смяртэльна параніла ге-

нерала Краснова. Перастала біцца сэрца палымянага патрыёта 

Радзімы. Пахаван Ігнат Аляксандравіч Красноў 7 ліпеня 1944 

года. Ён спіць вечным сном у брацкай магіле ў скверы на 

плошчы Леніна.  Ля падножжа помніка  заўсёды жывыя кветкі. 

Вуліца, якая носіць імя генерала, як і наш горад, была 

ператворана ворагам у попел і разваліны. Сёння на месцы 

маленькіх хацін стаяць дабротныя дамы пад шыфернымі 

дахамі. Вакол іх — кветкі і зеляніна.      

Палачане будуць вечна захоўваць памяць аб верным сыне 

савецкага народа, вызваліцелі нашага горада Ігнацё 

Аляксандравічу Краснову, які ў імя перамогі аддаў самае 

дарагое — сваё жыццё. 
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Вуліца імя В. Куйбышава 

 

напаткала вялікае гора - памёр бацька, давялося Ілюшы ісці ў 

наймы на работу да капялюшніка. У сям'і ж яшчэ было двое 

меншых сястра і брат. А вучобу сяк-так працягваў вечарамі. 

 Шырокую дарогу ў жыццё адкрыў перад Магалашвілі 

Вялікі Кастрычнік. Ён вучыцца ў Грузінскай аб'яднанай школе, 

і ў 1922 годзе - у год утварэння СССР становіцца чырвоным 

камандзірам. А па ленінскаму закліку ў 1924 годзе Магалашвілі 

ўступае ў рады Камуністычнай   партыі. 

 Гады калектывізацыі. Шалёныя наскокі белагвардзейскіх 

банд. Ім процістаяць  жалезныя  палкі абаронаў рэвалюцыі. У 

радах барацьбітоў і Магалашвілі. За ўдзел у ліквідацыі 

бандыйкіх груп у Закаўказзі, ён у 1931 годзе 

ўзнагароджваецца ордэнам Працоўнага Чырвонага   Сцягу. 

     Малады здольны камандзір расце разам з маладой 

Чырвонай Арміяй, Вялікую Айчьгнную вайну Магалашвілі 

сустракае ў чыне палкоуніка. ЁН зведаў усе: і горыч 

адстўпленняў, і радасць першых цяжкіх перамог. Быў двойчы 

цяжка  паранены, атрымаў дзве кантузіі. Ваенны  лёс    кідаў    

яго   на самыя гарачыя ўчасткі франтоў. У лістападзе - снежні 

1942 года яго асобая стрелковая брыгада ўпарта абараняла 

паўночную ўскраіну Сталінграда. За праяўленую тут асабістую 

адвагу і ўмелае ўпрауленне войскамі палкоўнік Магалашвілі быў 

адзначаны ордэнамі Чырвонага Сцяга і Аляксандра   Неўскага. 

    Восенню 1943 года палкоўнік Магалашвілі атрымлівае 

назначэнне на пасаду намесніка камандзіра 360-й стралковай 

дывізіі, якая ўваходзіць у склад 4-й Ударнай арміі спачатку 

Калінінскага, а затым 1-га   Прыбалтыйскага   фронту. 

      У гэты час савецкія войскі рыхтаваліся да аперацыі на 

Невельска-Віцебска - Полацкім напрамку. Пры наступленні 

дывізіі на горад Гарадок  у снежні 1943 года палкоўнік  

Магалашвілі   знаходзячыся   на самых адказных участках 

наступаючых часцей, умела арганізуе іх на штурм апорных 

пунктаў ворага і разгром яго гарнізонаў. У баявых 

характарыстыках яго непасрэдныя военачальнікі адзначаюць, 

што палкоўнік Магалашвілі ў баю вытрыманы, знаходлівы, 

рашучы. За паспяховыя баявыя дзеянні пры вызваленні горада 

Невеля 360-й стралковай  дывізіі была нададзена ганаровая 

назва «невельскай». У гэтым была вялікая заслуга Ільі 
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Вуліца імя Я. Кульнева 
Поведай подвиги усатого героя, 

О муза! – расскажи, как Кульнев воевал, 

Как он среди снегов в рубашке кочевал 

И в финском колпаке явился среди боя. 

Пускай услышит свет 

         Причуды Кульнева и гром 

его побед 

Кульнеў Якаў Пятровіч (5.8.1763, Казельскі р-н 

Калужскай вобл., Расія – 1.8.1812), расійскі ваен. дзеяч. Ген.-

маёр (1808). Скончыў Пецярбургскі кадэцкі корпус (1785). 

Удзельнік рус.-тур., рус.-швед. і рус.-франц. войнаў канца 18 

– пачатку 19 ст., задушэння паўстання 1794 (баі каля Ашмян, 

Ліды, Вільні, Кобрына). У вайну 1812 камандаваў авангардам 

і ар’ергардам корпуса маршала Ш.Удзіно пад Вількамірам 

(цяпер Укмерге, Літва), 3.7.1812 разбіў каля мяст. Друя 2 кав. 

палкі і захапіў амаль увесь абоз французаў. Трапіў у засаду 

каля в.Баяршчына, смяротна паранены. Паводле ацэнки 

Напалеона 1, быў адным з лепшых рас. кав. генералаў. 
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 Клоков, С.А. Гений русского военного искусства: 

Кульнев Яков Петрович / С.А. Кульнев. – Санкт-

Петербург, 2005. – 71 с. Сб 
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 Отечественная война 1812 года в картинках 

 
Лазо Сяргей Георгіевіч (7.3.1894, с.Пятры, цяпер Лазо 

Аргееўскага р-на Малдовы - май 1920), адзін з кіраўнікоў сав. 

партыз. руху ў Сібіры і Прымор'і ў грамадз. вайну. Вучыўся ў 

Пецярбургскім тэхнал. ін-це, Маскоўскім ун-це. З 1916 у 

арміі, скончыў Аляксееўскае пяхотнае вучылішча. У снежні 

1917 нач. ваен. гарнізона і ваен. камендант Іркуцка. У 1918 

чл. Цэнтрасібіры, каманд. войскамі Забайкальскага фронту. З 

вясны 1919 камандаваў партыз. атрадамі Прымор'я. У маі 

1920 захоплены і вывезены яп. інтэрвентамі з Уладзівастока, 

спалены ў паравознай топцы. 
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Вуліца імя М. Літвінава 
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Вуліца  імя І. Магалашвілі 

 
Гвардыі палкоўнік Магалашвілі Ілля Іосіфавіч. 

Вызваляючы г. Полацк намеснік камандзіра 360-й стралковай 

дывізіі палкоўнік І.І. Магалашвілі ўзначаліў баявыя парадкі 

палка першага эшалона ў час штурму  ўмацаванага раёна 

ворага ў Баравусе-2.  

Сын сонечнай Грузіі, Ілья Восіпавіч Магалашвілі 

нарадзіўся і вырас у горадзе Тбілісі ў рабочай сям'і. Быў ён на 

два гады старэйшым за наш век. Значыць, у 41-м было яму 46 

гадоў. 

Самы росквіт сіл. Жыць бы ды жыць. Тым больш, што ў 

дзяцінстве  добрага   жыцця   не бачыў. У памятным 

рэвалюцыйнымі падзеямі 1905 годзе хлопца аддалі на вучобу ў 

Тбіліскае гарадское вучылішча. Але калі праз два гады сям 'ю 
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 пралягалі праз наш горад. На жаль, гісторыя захавала аб 

гэтым скупыя звесткі. Упершыню, як сведчыць у сваіх 

успамінах старэйшы беларускі пісьменнік С. Шушкевіч, Янка 

Купала быў ў горадзе Полацку праездам у 1912 годзе. 

23 студзеня 1916 у Маскве Я. Купала ажаніўся з Уладзіславай 

Францаўнай Станкевіч. Неўзабаве яго прызвалі ў армію: 

некалькі месяцаў служыў  у Мінску старшым рабочым у 

дарожна-будаўнічым атрадзе Варшаўскай акругі шляхоў 

зносін, а затым у Полацку і Смаленску. Летам прыяджае ў 

Полацк, куды пераведзены атрад, дзе знаходзіцца аж да восені 

1917 года. У нашым горадзе Янка Купала сустракае Вялікую 

кастрычніцкую рэвалюцыю. Гэты перыяд жыцця быў 

складаны і цяжкі для паэта. З ліпеня 1918 Купала працаваў 

агентам па забеспячэнні харчамі Заходняй вобласці, часта 

выяджаў у камандзіроўкі ў Смаленскую і Курскую губерніі. У 

1919, пасля абвяшчэння БССР, Купала пераехаў на сталае 

жыхарства ў Мінск. 

У пачатку 1926 года народны камісарыят асветы БССР 

прымае рашэнне аб наданні імя паэта вопытна-паказальнай 

школе, якая існавала пры Полацкім педагагічным тэхнікуме. 

11 мая 1926 года адбылося пасяджэння педагагічнага савета 

паказальнай школы. На парадку дня стаялі пытанні аб 

урачыстасці ўшанавання прыезду прадстаўнікоў урада БССР і 

пісьменніка Янкі Купалы з нагоды надання школе імя паэта. 

Сакратар педсавета, настаўнік П. Крывіцкі, давёў 

прысутным, што ў школе беларуская мова займае 

першараднае месца, а таму школу можна назваць "… імем тае 

асобы, з імем якой звязана адраджэнне беларускай культуры".  

Янка Купала быў у Полацку 10-13 мая 1926 года. У 

гарадскім тэатры 11  мая адбыўся літаратурны вечар з 

удзелам паэта. 13 мая газета "Чырвоная Полаччына"                      

надрукавала "Ліст да палачан". У ім паэт пісаў: "Трудна мне 

выказаць словамі сваю шчырую ўдзячнасць і сардэчную 

падзяку за той мілы і гарачы і па-праўдзе братні прыём 

слаўных і вольных палачан і палачанак, які быў мне аказаны з 

боку іхніх арганізацый: Акругкома, Чырвонай Арміі, 

камсамола, “Маладняка”, настаўніцтва, вучнёўства. Я толькі 

магу адно сказаць, што па звароце ў Мінск, сталіцу БССР, - 

мае самыя лепшыя думкі будуць аб пралетарскім чырвоным 

Полацку. 

Пажадаю Вам, палачане і палачанкі, каб тая першая падумка 

Вашага славутага продка, ураджэнца г. Полацка, вялікага 

вучонага Ф. Скарыны, што для “Люду паспалітага” трэба 

пісаць кнігі на яго простай, зразумелай для яго мове, была 

заклікам да працы над эканамічным і нацыянальным 

адбудаваннем нашай многапакутнай бацькаўшчыны. 

 …………………………………………………………… 

Няхай у Вашых думках вечна жыве адно жаданне – 

гэта цвёрда і нязломна працаваць для эканамічнага і 

культурнага падняцця сваёй Беларускай Сацыялістычнай 

Савецкай Рэспублікі”. 

Сёння палачане зберагаюць імя песняра ў сваёй памяці, у 

назвах вуліцы, бібліятэкі. 
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