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Прадмова 

 

Чуркін Аскольд Мікалаевіч нарадзіўся 27 студзеня 1930 г. у г. Мінску 

ў сям’і кампазітара Чуркіна Мікалая Мікалаевіча і выкладчыцы музыкі 

Чуркінай Эміліі Пятроўны. У 1938 г. пачаў вучыцца ў школе. З 1941 г. да 

1945 г. з сям’ёй знаходзіўся ў эвакуацыі ў г. Горкім (цяпер Ніжні Ноўгарад) і 

ў г. Маскве. Пасля вяртання ў г. Мінск (1945) працягваў навучанне ў школе. 

Скончыў два курса Мінскага мастацкага вучылішча [1947–1949]. З 1950 г. да 

1955 г. вучыўся на аддзяленні філасофіі БДУ імя У.І. Леніна. З 1955 г. да 

1958 г. – рэферэнт у Беларускім таварыстве культурнай сувязі з замежжам. У 

1959–1973 гг. – мастацкі рэдактар часопісаў “Вожык”, 1979–1984 гг. – 

“Беларусь”. Працаваў у кніжнай і часопіснай графіцы, а таксама ў плакаце. 

Малюнкі друкаваліся ў рэспубліканскіх газетах “Звязда”, “Советская 

Белоруссия”, “Сельская газета”, часопісах “Беларусь”, “Вожык”, “Работніца і 

сялянка”, маскоўскіх выданнях – газеце “Правда” і часопісе “Крокодил” і 

інш. Удзельнік мастацкіх выставак з 1956 г. Член Саюза мастакоў БССР з 

1961 г. За поспехі ў працы ўзнагароджаны юбілейным медалём да 100-годдзя 

з дня нараджэння У.І. Леніна (1970), Граматай Вярхоўнага Савета БССР 

(1971).  

Аўтар карыкатур на бытавыя, палітычныя, вытворчыя тэмы: “На адным 

заводзе” (1955), “Колькі галасоў атрымаў прэзідэнт?” (1957), “Графік 

гультая” (1958), “Дазвольце прыкурыць” (1962), “Узлёт і пасадка” (1966), “На 

Прыпяці” (1973), “Ну, зараз пойдзе як па масле” (1974) і інш.; зборнікаў 

карыкатур: “Аскольд Чуркин. Карикатуры” (1967), у “Бібліятэцы “Вожыка” 

(1971), “Лицо свободного мира” (1983); плакатаў: “Беражыце метал” (1970), 

“Варшаўскі дагавор” (1972), “Капіталістычная эканоміка” (1974), “Мы з вамі, 

патрыёты Чылі” (1974), “9 мая 1945” (1976), “Беларуская ССР – член 

Арганізацыі Аб’яднаных Нацый” (1979), “Міру – мір!” (1982) і інш.  

А.М. Чуркін памёр 17 чэрвеня 1985 г. Пахаваны ў г. Мінску на 

Паўночных могілках. 

 

Дакументы Аскольда Мікалаевіча Чуркіна паступілі 27 мая 1994 г. ад 

удавы Валянціны Міхайлаўны Чуркінай. У выніку навукова-тэхнічнай 

апрацоўкі быў складзены вопіс № 1 у колькасці 24 адзінак захоўвання (27 

дакументаў) за [1949–1985 гг.]. 

Вопіс складаецца з двух разделаў. 

Першы раздзел уключае карыкатуры А.М. Чуркіна да мяркуемага 

альбома, а таксама подпісы да іх і прадмову З.І. Азгура да гэтага альбома 

[1985]. Другі раздзел складаюць выяўленчыя дакументы А.М. Чуркіна – 

індывідуальныя фатаграфіі і ў групах з Э. Варашылавым, Ф. Каштанавым,  

А. Ратайкам, А.І. Савасцюком і інш. за [1949 – пач. 1980-х гг.] 

 

        Прадмову склала                                                       Г.Б. Багамолава 

вядучы архівіст 

11.02.2021 



Беларускі дзяржаўны архіў-музей
літаратуры і мастацтва

ФОНД № 386
ВОПІС № 1
1949-1985

ЗАЦВЕРДЖАНА
Пратакол ЭМК БДАМЛМ
ад 18.03.2021
№ 3

№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

1. КАРЫКАТУРЫ А.М. ЧУРКІНА

    1 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(5 мал.). Пачатак.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро

[1985] 1/59

    2 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро

[1985] 0/48

    3 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро

[1985] 0/48

    4 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро

[1985] 0/48

    5 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро

[1985] 0/48

    6 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, туш, пяро

[1985] 0/49

    7 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі,
туш, пяро

[1985] 0/48

    8 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі,
туш, пяро

[1985] 0/48

    9 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі,
туш, пяро

[1985] 0/48

   10 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.

[1985] 0/48
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   11 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, каляровыя алоўкі, туш,
пяро

[1985] 0/48

   12 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі,
туш, пяро

[1985] 0/410

   13 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі,
туш, пяро

[1985] 0/48

   14 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі,
туш, пяро

[1985] 0/48

   15 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(5 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі,
туш, пяро

[1985] 0/510

   16 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(4 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі,
туш, пяро

[1985] 0/49

   17 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(8 мал.). Працяг.
Папера, аловак, акварэль, гуаш, каляровыя алоўкі,
туш, пяро

[1985] 0/816

   18 "Карыкатуры". Падборка да мяркуемага альбома 
(7 мал.). Заканчэнне. 
Папера, аловак, акварэль, каляровыя алоўкі, туш,
пяро

* * *

[1985] 0/713

   19 Спіс подпісаў да карыкатур мяркуемага альбома
А.М. Чуркіна "Карыкатуры".
Машынапіс

[1985] 17

   20 З.І. Азгур. Прадмова да мяркуемага альбома А.М.
Чуркіна "Карыкатуры".
Аўтарызаваны машынапіс

[1985] 13



3

№№
п/п

Загалоўкі спраў
Крайнія даты

Коль-
касць
лістоў

Коль-
касць
дак-ў

АКД

2. ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ ДАКУМЕНТЫ А.М. ЧУРКІНА

   21 Фатаграфіі А.М. Чуркіна, індывідуальныя [1949/1950] 22

   22 Фатаграфіі А.М. Чуркіна, індывідуальнае і ў групах з
Ф. Каштанавым, 
А. Ратайкам і інш. пад час ваенных збораў ў
Калодзішчах

1955 33

   23 Фатаграфіі А.М. Чуркіна, індывідуальныя [1950-я-пач. 1980-х
гг.]

1111

   24 Фатаграфіі А.М. Чуркіна ў групах з Э.
Варашылавым, Ф. Каштанавым, 
А. Ратайкам, А.І. Савасцюком і інш.

[1950-я-1960-я гг.] 88

У дадзены вопіс унесена         24 (дваццаць чатыры)

спраў з №       1 па №      24    27 дакументаў.

Вопіс склала і апрацоўку
фонда зрабіла

Дакументы прынялі:

"_____"____________20____ г.

,


