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Царква Іаана Прадцечы  знаходзіцца ў аграгарадку Вішнявец, з’яўляецца 

помнікам уніяцкай архітэктуры, у якім фрагментарна захаваліся прыкметы 

стылістыкі віленскага барока. У 1742 г. былі сабраны сродкі на ўзвядзенне 

мураванай святыні, якая, дзякуючы добраму фінансаванню, была ў гэтым жа 

годзе і скончана. Мураваны храм меў традыцыйны для уніяцкіх царквей таго часу 

барочны двухвежавы фасад, а інтэр'ер з чатырма масіўнымі слупамі і кароткім 
шырокім сярэднім нефам набліжаў яго да архітэктуры традыцыйнага 

праваслаўнага храма. На хоры вялі вузкія вінтавыя лесвічкі ў цыліндрычных 

шахтах - амаль як у замку. А пасля таго як яна стала праваслаўнай (ў 1839 г.) 

гэты старадаўні храм у вёсцы Вішнявец быў трохі перабудаваны (ў 1852 годзе), 

дзве высокія прастакутныя барочныя вежы па баках галоўнага фасада храма былі 

заменены на невялікія цыліндрычныя вежкі з купаламі, якія і захаваліся да нашага 

часу. У 1871 годзе вакол царкоўнай тэрыторыі была пабудавана муравана-

каменная агароджа са званіцай. Гэтую браму, на жаль, разабралі з прычыны яе 

трухлявасці, а новую збудавалі.  
З 2009 -2015 год у храме праводзіліся рестаўрацыйныя і рамонтныя работы. 

На сённяшні дзень храм у аграгарадку Вішнявец цалкам адрэстаўраваны і 

знаходзіцца ў добрым стане. 

 

 



Касцёл св.Іосіфа пачатак XX стагоддзя 

аграгарадок Рубяжэвічы, вул.Першамайская, 80 
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Касцёл св.Іосіфа – помнік 

архітэктуры неаготыкі. Цікавая гісторыя будаўніцтва касцёла. Магчыма, гэтая 

старадаўняя славутасць раёна ніколі б не ўзвышалася на ўзгорку ў вёсцы 

Рубяжэвічы, не нарадзіўшыся ў адзін цудоўны дзень Антоній Тур. Мясцовы жыхар 

Антоній Тур тры разы ездзіў у Пецярбург з просьбай да цара пабудаваць новы 

касцёл, і нязменна атрымліваў адмову. На пяшчаны ўзгорак у вёсцы Рубяжэвічы ён 

прывёз велізарны камень, на якім напісаў фразу: «Тут будзе пабудаваны каталіцкі 

касцёл». За сваё даволі адважнае дзеянне Антоній Тур быў пакараны спасылкай у 

Сібір на 12 гадоў. Туды ён адбыў разам з сям'ёй. Але прабыў ён там усяго сем 

гадоў, а потым атрымаў амністыю. Вяртанне Антоніа стала сапраўдным 

трыўмфам, так як у 1905 году цар усё - такі даў сваю згоду на будаўніцтва 

касцёла. У 1906 годзе быў закладзены першы камень у падмурак касцёла. 

Архітэктурны праект быў распрацаваны панам Пільх з Ломжы (Польшча). 

Штодня больш як сотня сялян з навакольных мясцін увіхалася на будоўлі, у 

дапамогу ім было дадзена 6 конных кранаў і 50 каменячосаў. Сродкі на 

будаўніцтва збіраліся з жыхароў бліжэйшых вёсак, аднак, часам ахвяраванні 

прыходзілі і здалёк, грошы прыходзілі нават з Амерыкі. Шмат ахвяравала на 

касцёл сям’я Ленскіх з маёнтка.  
Узвядзенне самога будынка храма сапраўды было скончана ў 1908 годзе, 

праз тры гады пасля атрымання дазволу. Затым аж да 1910 года вяліся работы 

па ўнутранай аддзелцы храма і добраўпарадкаванні тэрыторыі. Адмысловыя 

кавалі вырабілі металічныя крыжы, якія ўжо другі век узвышаюцца над храмам, 

што асвяцілі ў 1911 годзе. 

Вакол касцёла знаходзіцца мураваная агароджа, створаная ў 1924 годзе. У 

1928 годзе з Вільні ў храм быў прывезены орган, на пятнаццаць галасоў і 820 

трубак, гучанне якога напаўняе душы вернікаў радасцю ў гадзіны набажэнства. 



Рэшткі комплексу былой сядзібы: сядзіба, парк, вадаём першая 

палова XIX стагоддзя, сядзібны дом – каля 1830г. 

 в. Вялікі Двор, “сядзібны дом” - в.Вялікі Двор, вул.Дземідовіча, 45 
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Гісторыя станаўлення і развіцця сядзібы стала прыкладам развіцця дойлідства на 

Стаўбцоўшчыне. Паводле пісьмовых крыніц і картаграфічных матэрыялаў XIX 

ст., у мінулым сядзіба называлася Гарадзей. Маёнтак вядомы з XVI ст. як 

уладанне князей Радзівілаў. Кароль Радзівіл Пане Каханку прадаў маёнтак 

Мітарноўскім. Яны ў сваю чаргу ў 1818 г. прадалі Антонію Брахоцкаму.  

Менавіта Адам Брахоцкі ў першай палове XIX ст. пабудаваў сядзібу ў стылі 

позняга класіцызму. Сядзібны дом датуецца каля 1830 г. Адам Іосіф Брахоцкі 

правёў грандыёзную перабудову маёнтка. Быў узведзены двухпавярховы мураваны 

жылы дом. Будынак сядзібы архітэктары пастараліся ўбудаваць у пейзаж. Дом 

стаяў на цокалі, паднятым над зямлёй на 2 метры, вокны ніжняга паверха былі 



квадратныя. У рызаліт верхняга паверху была надбудова. Яе ўпрыгожвалі 

антычныя пілястры, над цэнтральным уваходам размяшчаўся невялікі балкончык 

для сустрэчы гасцей.  

Пісьменнік Уладзіслаў Сыракомля, які праязджаў праз Гарадзей ў сярэдзіне 

XIX-га стагоддзя называў сядзібу “сапраўдным аазісам”, настолькі уразілі яго 

двор Брахоцкіх, дагледжаныя палі маёнтка і матэрыяльны дастатак сялян.  

Парк быў закладзены ў 30-е гады XIX стагоддзя, як частка сядзібы 

Брахоцкіх “Гарадзей”. Брахоцкія сістэматызавалі парк у англійскім стылі, былі 

пасаджаны: еўрапейская лістоўніца, белая таполя і другія не характэрныя для 

нашай паласы дрэвы. Вакол сядзібнага дома існаваў парк плошчай 10 – 15 га, 

абмежаваны з паўночна-заходняга і заходняга боку ставам, з усходняга – алеяй 

ліпавай. Парк меў штыкетную агароджу паміж мураванымі слупкамі. 

Маляўнічасць парку ўзмацнялі тры ставы: невялікі авальны штучны, побач 

нерэгулярны выцягнутай формы натуральны, названы “старым возерам”, і трэці 

самы вялікі, штучна выкапаны, названы “новым возерам”. Сюды запускалі 

злоўленную ў іншым месцы рыбу, і тут яе можна было пры патрэбе лёгка адлавіць 

зноў. Да нашага часу захавалася толькі адно, названае “новым возерам”. Дно 

«новага возера» было засыпана чыстым пяском, які здабываўся ў мясцовым 

кар'еры.  

У пачатку 1930-х гадоў сядзібу канфіскавалі за даўгі ў казну. 

У адрамантаваным будынку сядзібнага дома ў 1934 г. пачала працаваць 

школа. Навучальная ўстанова працягнула сваю працу і пасля Вялікай Айчыннай 

вайны, за парты старажытнага панскага маёнтка села першае пасляваеннае 

пакаленне дзяцей. 

Сядзібны дом быў дабудаваны з бакоў, прыбудаваны ўваходны тамбур 

(канец 1950-х – 1960-я гг.).  
Унутраная планіроўка былога сядзібнага дома крыху зменена ў сувязі з 

іншым функцыянальным выкарыстаннем, аднак анфіладная структура ў цэлым 

захавана, захаваны хол на вышыню двух паверхаў. Былыя фасадныя сцены, якія ў 

выніку пазнейшых прыбудоў апынуліся ўнутры будынка, захавалі сляды 

замураваных праёмаў і элементаў дэкору (ліштвы, сандрыкі). У цокальным паверсе 

захаваны скляпенні ў былой скарбніцы, адна гранёная калона, відаць, раней 

афармляла вестыбюль. Захаваны ранейшыя дзвярныя праёмы і філянговыя дзверы, 

асобныя дзверы маюць страты філёнгаў, маюцца рэшткі двух камінаў (знешняе 

аблічча). Драўляная лесвіца, магчыма, мае пазнейшыя пераробкі, але па 

размяшчэнні ў інтэр’еры адпавядае гістарычнай.  

Будынак сядзібнага дома (яго гістарычнай часткі) вызначае строгая 

сіметрыя, кампактнасць, прапарцыянальнасць формаў.  

У 2010 годзе ў сядзібным доме былі праведзены рамонтныя работы: рамонт 

даху, замена ваконных запаўненняў. 

На сённяшні дзень калектыў школы падтрымлівае сядзібны дом і частку 

парку у добрым стане. 

 

 

 

 

 

 



Касцёл 1598г., пачатак XVIIст. 

аграгарадок Дзераўная, вул.Ваньковіча, 17А 
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Касцёл у аграгарадку Дзераўная знаходзіцца ў цэнтры вёскі, на невялікай 

узвышанасці. Касцёл – помнiк архiтэктуры готыкi i рэнесансу Існуючы касцёл 

пабудаваны ў 1598 г. па фундацыі Радзівіла Сіроткі і яго жонкі Яўфіміі з 

Вішнявецкіх. 

Археалагічныя даследаванні, праведзеныя А.М.Кушнярэвічам, паказалі, што 

спачатку касцёл быў бязвежавы. Вежа прыбудавана ў другой палове XVII ст.  

Храм аднавежавы прамавугольны ў плане з пяцiграннай паніжанай 

алтарнай часткай i прыбудаванымi да яе з бакоў прамавугольнымi сакрысцiямi. 

Галоўны фасад вылучаны трох'яруснай вежай шатровым пакрыццём. Ніжні ярус 

чатырохгранны. Вуглы вежы ў ніжняй частцы ўмацаваны контрфорсамі.  Верхнія 

ярусы чатырохгранны і васьмігранны.  Грані апрацаваны плоскімі арачнымі 

нішамі. Алтарная апсіда мае архаічныя гранёныя формы, але адначасова  новую 

незвычайную форму даху, які зроблены больш нізкім толькі над трохгранным 

завяршэннем. Пры гэтым вялікая віма прэсбітэрыя і размешчаныя абапал 

сакрысціі аб’яднаны з нефам агульным дахам з падоўжным вільчыкам. Часткі 

сакрысцій выступаюць за межы нефа і маюць самастойныя двухсхільныя дахі. 

Сцены асноўнага аб’ёму ўмацаваны контрфорсамі. Разам з нішамі яны 

ўзмацняюць пластычную выразнасць помніка. Вокны паўцыркульныя, размешчаны 

ў верхняй частцы сцен. У заходняй сакрысціі зроблены прамавугольныя аконны і 

дзвярны праёмы, ва ўсходняй – два невялікія акенцы, размешчаныя ў два ярусы. 

Асноўны аб’ём храма накрыты двухсхільным дахам. 

Будынак аднанефавы, перакрыты цыліндрычным скляпеннем на 

падпружных арках з распалубкамі над аконнымі праёмамі. Сістэма апор і 

падпружных арак падзяляе неф на 4 травеі. Алтарная частка адкрываецца ў 

асноўнае памяшканне вялікім арачным праёмам. Нартэкс і сакрысціі перакрыты 

крыжовымі скляпеннямі. У асноўным памяшканні над уваходам драўляныя хоры, 

якія падтрымліваюцца чатырма калонамі. На хоры вядуць дзве бакавыя лесвіцы, 



размешчаныя ў тоўшчы заходняй і ўсходняй сцен.  Пад вокнамі – плоскія арачныя 

нішы.  Дэкаратэўна мастацкае афармленне інтэр’ера ўключае 3 алтары барочнай 

стылёвай трактоўкі, класіцыстычны амбон, арнаментальны роспіс скляпенняў 

 У XIX ст. тэрыторыя вакол касцёла абнесена бутавай агароджай з 

украпінамі маленькіх чорных каменьчыкаў (так званая разынкавая муроўка). На 

восі галоўнага фасада касцёла ў агароджы зроблена двухпралётная брама (з адной 

форткай з усходняга боку). Асноўны пралёт брамы фланкіраваны пілонамі, 

завершаны трохвугольным франтонам. Гэтыя два элементы гістарычнай 

забудовы - агароджа і брама не ўнесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка – 

культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь, але яны падлягаюць абавязковаму 

захаванню.  

У касцёле знаходзіцца арган Вайсенборна, арганнага майстра з Якабштата 

(Латвія). Ф. Вайссэнборн быў адным з самых вядомых арганабудаўнікоў на 

тэрыторыі сучаснай Латвіі ў другой палове XIX стагоддзя. Ён пабудаваў каля 85 

арганаў на тэрыторыі сучасных Латвіі, Беларусі, Літвы і Эстоніі. Вядомы 28 

захаваўшыхся яго арганаў: 15 – у Літве, 9 – у Латвіі, 3 – у Беларусі і адзін на 

востраве Саарэмаа ў Эстоніі. Беларускія арганы вылучае перыяд іх пабудовы: 

гэта тры самыя познія вядомыя інструменты Ф. Вайссэнборна. Арганы 

Фрыдрыха Вайссэнборна вылучаюцца высокай якасцю, яркім і гучным гукам. На 

дзвярах арганнай шафы захаваўся аўтограф Фрыдрыха Вайссенборна 

з пазначэннем года – “1900”, адкуль і вынікае дата пабудовы інструмента. 

Праспект аргана з дэкаратыўных труб выкананы ў характэрным для 

Ф.Вайсенборна стылі. Арган захаваўся амаль цалкам у аўтэнтычным стане (за 

выключэннем адзінкавых труб).  
Касцёл у аг.Дзераўная  знаходзіцца ў добрым стане. 
 

Касцёл Успення Дзевы Марыі пачатак ХХ стагоддзя 

аграгарадок Налібакі, вуліца Азёрная, 27 
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– культурнай каштоўнасці катэгорыі “3” 

 



Асноўнай славутасцю вёскі Налібакі з'яўляецца касцёл Успення Дзевы Марыі. 

Гэты храм быў узведзены ў 1935-39 гадах. Мяркуюць, што праект пабудовы 

належыць італьянскаму архітэктару, але імя яго засталося невядомым. 

У 1933 годзе пробашчам налібацкай парафіі стаў ксёндз Юзаф Байка, які, на 

шчасце, меў адукацыю інжынера па будоўлі, а таму спрытна ўзяўся за 

будаўніцтва мураванай святыні. У 1935 г. ксёндз Юзэф Бойка распачаў 

будаўніцтва новага касцёла з цэглы. Купіўшы кавалак зямлі, сабраўшы неабходныя 

будаўнічыя рыштункі, святар узяўся за працу. Малады святар, выбраўшы месца 

для касцёла, сказаў: “Анёлы яго акрэслілі вогненнымі слупамі і таямнічымі 

галасамі паведамілі - будзе стаяць вечна!.У будаўнічых справах ксяндзу дапамагаў 

спецыяльна створаны камітэт. Спецыяльна наймаць людзей для будаўніцтва не 

спатрэбілася. Налібчане самі з вялікай радасцю ішлі будаваць святыню. 

Налібацкая пушча багатая не толькі на жывёлу, але і на выкапні. Дзякуючы 

такому суседству мясцовыя жыхары пад кіраўніцтвам кс.Бойкі пачалі здабываць 

гліну, з якой рабілі столькі цаглінаў, каб можна было частку прадаць, а на 

атрыманыя грошы купіць розныя будаўнічыя матэрыялы. Дзякуючы намаганням 

ксяндза Юзафа была пабудавана піларама, а таксама ткалася палатно. Быў 

запрошаны біскуп Казімір Букраба, каб закласці першы камень у алтарную сцяну. 

Па волі гістарычнага лёсу касцёл дабудаваць не паспелі. Калі пачалася 

вайна, былі ўзведены толькі сцены новага касцёла, 1943 год для Налібакаў стаў 

трагічным. Летам 1943 года ксёндз Юзаф Байка затрыманы са сваім вікарыем 

Ю. Барадынам нямецкімі акупацыйнымі ўладамі ў час карнай аперацыі «Герман». 

Спалены з іншымі жыхарамі Налібакаў у гумне (паводле іншых звестак, 

расстраляны ў Налібацкай пушчы). Агонь пашкодзіў новы касцёл, які прастаяў у 

такім стане аж да 1990 – х гадоў. 

Якраз у 1990 годзе ў Налібакі прыехаў на працу ксёндз Мар’ян Шэршань, 

якому і давялося заканчваць распачатае шмат гадоў назад будаўніцтва касцёла. У 

1990 годзе пад кіраўніцтвам новага ксяндза Мар’яна Шэршаня касцёл у вёсцы 

Налібакі быў адрэстаўраваны і абноўлены. У будаўніцтве і аздабленні ўнутранай 

прасторы прымала ўдзел уся вёска, алтар распісваў мясцовы мастак. Грошы на 

гэтую святую справу збіралі па ўсім свеце. У 1994 годзе будаўніцтва касцёла 

закончылася. 

Дадзены храм мае вельмі вялікія памеры. Тэрыторыя вакол касцёла ў вёсцы 

Налібакі добраўпарадкавана. Тут, акрамя храма, маецца таксама: драўляная 

капліца, невялікая сучасная металічная званіца; некалькі скульптур. Тэрыторыя 

вакол касцёла абнесена бутавай агароджай. У агароджы зроблена двухпралётная 

брама (з адной форткай з паўночнага боку). Асноўны пралёт брамы і форткі 

фланкіраваны пілонамі, завершаны трохвугольнымі франтонамі.  

Касцёл Успення Дзевы Марыі знаходзіцца ў добрым стане. 

 

Мемарыяльны комплекс “Дзяржынава”канец XIX стагоддзя 

хутар Дзяржынава 
Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад “14”мая 2007г. № 578 “Аб 

статусе гісторыка - культурных каштоўнасцей” помнік набыў статус гісторыка 

– культурнай каштоўнасці катэгорыі “3” 



 
 

 

      
У 70-х гг. XIX ст. сядзіба дробнапамеснага збяднеўшага шляхетнага роду 

Дзяржынскіх – маёнтак Аземблова-Дзяржынава належала Ашмянскаму павету 

Віленскай губерні (цяпер Стаўбцоўскі раён Мінскай вобласці). Тут, у маёнтку, і 

нарадзіўся ў 1877 годзе Ф.Э. Дзяржынскі, савецкі дзяржаўны і партыйны дзеяч. 

Яго дзіцячыя гады прайшлі ў Дзяржынаве ў драўляным доме з мансардай, 

пабудаваным ў 1880 годзе. Ф.Э.Дзяржынскі пражыў ў Дзяржынава да 1887г., калі 

ён паступіў у першую віленскую гімназію. 

Род Дзяржынскіх мае беларускія карані, што падцвярджаюць радавыя 

гербы “Суліма” і “Ястрабец”. Аднак з цягам часу, як і большасць родаў 

беларускай шляхты, якія прытрымліваліся каталіцкага веравызнання, 

Дзяржынскія паланізаваліся. Гэта было характэрнай з’явай таго часу ў асяроддзі 

мелкапамесных землеуладальнікаў. 

Маёнтак “Дзяржынава” быў невялікім – 92 дзесяціны пяшчанай зямлі, якая 

здавалася ў арэнду за сімвалічную плату – 42 рублі ў год. На гэтыя сродкі і на 

невялікую пенсію бацькі і жыла сям’я Дзяржынскіх. У 1935 годзе ў Дзяржынаве 

пасяліўся са сваёй жонкай старэйшы брат Ф.Э. Дзяржынскага – Казімір 

Дзяржынскі. У гады Вялікай Айчыннай вайны яны актыўна ўдзельнічалі ў 

партызанскім руху на тэрыторыі Баранавіцкай вобласці. За сувязь з партызанамі 

ў ліпені 1943 года Казімір і Люцыя Вільгельмаўна Дзяржынскія былі расстраляны 

акупантамі. 

Сядзіба “Дзяржынава” была спалена ў ліку 150 вёсак Валожынскага, 

Івянецкага, Любчанскага, Навагруцкага і Юрацішкаўскага раёнаў нямецкімі 

акупантамі ў час  правядзення карніцкай аперацыі пад кодавай назвай “Герман” 



супраць партызан Баранавічскага злучэння, якое дыслацыравалася ў Налібоцкай 

пушчы ў чэрвені-жніўні 1943 года.  

У 1963 годзе па рашэнню Савета Міністраў БССР сядзіба “Дзяржынава” з 

прылягаючай тэрыторыяй у 80 га была абвешчана помнікам прыроды 

рэспубліканскага значэння. 

У 1972 годзе ў Дзяржынаве быў адкрыты мемарыяльны комплекс, які стаў 

філіялам Івянецкага музея Ф.Э. Дзяржынскага. 

У 2004 годзе быў завершаны першы этап аднаўлення сядзібы і жылога дома 

канца XIX ст. Была добраўпарадкавана тэрыторыя (4,08 га), праложаны 

тратуарныя дарожкі, тэрыторыя сядзібы агароджана драўляным плотам. Былі 

прыведзены ў парадак разбураныя часам фундаменты гаспадарчых пабудоў, 

поўнасцю адноўлены ў адпаведнасці з гістарычнымі дакументамі жылы дом з 

мансардай, дзе прайшло дзяцінства Ф.Э. Дзяржынскага. Новы сядзібны дом быў 

адноўлены на аўтэнтычным месцы па гістарычным фотаздымкам. 
Мемарыяльны комплекс “Дзяржынава” у 2002 годзе быў уключаны ў 

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. 

Адчыніўся Мемарыяльны комплекс “Дзяржынава” 7 кастрычніка 2004 года. 

Створаная ў Доме–музеі экспазіцыя атрымала высокую ацэнку Прэдідэнта і  асоб 

дэлегацый-удзельніц 17-га паседжання Савета кіраўнікоў органаў бяспекі і 

спецыяльных службаў дзяржаў-удзельніц СНД, кіраўніцтва Камітэта дзяржаўнай 

бяспекі Рэспублікі Беларусь. 

  

Помнік Ф.Э. Дзяржынскаму 1977г., 

хутар Дзяржынава 
Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад “14”мая 2007г. № 578 “Аб 

статусе гісторыка - культурных каштоўнасцей” помнік набыў статус гісторыка 

– культурнай каштоўнасці катэгорыі “2” 

 

У 1972 годзе быў адкрыты 

мемарыяльны комплекс, які стаў філіялам Івянецкага музея Ф.Э. Дзяржынскага.  



У ім размясцілася экспазіцыя, прысвечаная сям’і Дзяржынскіх. У 2004 годзе 

быў завершаны першы этап аднаўлення сядзібы і жылога дома канца XIX ст. Была 

добраўпарадкавана тэрыторыя (4,08 га), праложаны тратуарныя дарожкі, 

тэрыторыя сядзібы агароджана драўляным плотам. Былі прыведзены ў парадак 

разбураныя часам фундаменты гаспадарчых пабудоў, поўнасцю адноўлены ў 

адпаведнасці з гістарычнымі дакументамі жылы дом з мансардай, дзе прайшло 

дзяцінства Ф.Э. Дзяржынскага. 

У 1977г. быў пабудаваны помнік Ф.Э. Дзяржынскаму. 

У цэнтры мемарыяла на высокім прамавугольным пастаменце з чырвонага 

граніту - бронзавы бюст Ф.Э.Дзяржынскага (скульптар С.Вакар,архітэктар 

Ю.Казакоў). Пастамент з чырвонага граніта, бюст з бронзы. Да яго вядзе 

выкладзеная цэментнымі плітамі дарожка, з левага боку якой размешчаны 49 

камянёў. Яны сімвалізуюць 49 гадоў, пражытых палымяным рэвалюцыянерам. Ад 

самага вялікага каменя сцяжынка вядзе да месца, дзе некалі стаяў дом 

Дзяржынскіх, спалены ў 43 годзе нямецка-фашысцкімі акупантамі. Скульптар 

Вакар С.М. зрабіў выяву Ф.Э. Дзяржынскага згодна з агульнапрынятай 

традыцыяй. Ф.Э.Дзяржынскі прадстае ў выглядзе “Жалезнага Фелікса”, так як ён 

выглядаў у першыя гады рэвалюцыі ў час стварэння ВЧК. Строгі, харызматычны, 

крыху напружаны твар, сур’ёзны позірк. 

 


