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         Правядзенне краязнаўчых 
чытанняў у Карэлічах ужо стала 
добрай традыцыяй. У чарговы раз на 
навукова-практычную канферэнцыю 
“Мінулае і сучаснасць Карэліцкага 
краю” яе ўдзельнікі сабраліся ў 
Карэліцкай раѐннай бібліятэцы 25 
кастрычніка. Тэма канферэнцыі, 
арганізаванай Інстытутам гісторыі 
НАН Беларусі і Карэліцкім 
райвыканкамам, ахоплівала перыяд 
ад глыбокай старажытнасці да нашых 

дзѐн. З прывітальным словам да прысутных звярнулася дэпутат Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, кандыдат 
гістарычных навук Вольга Папко. Яна ж выступіла з дакладам на тэму 
“П.Б.Падчашынскі (1822 – 1876) і вывучэнне Мірскага замка”. Пра 
археалагічныя даследаванні Карэліцкага краю расказаў малодшы 
навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі Кірыл 
Мядзведзеў, які пазней асвяціў яшчэ адну тэму –  сацыяльна-
эканамічнага і палітычнага жыцця мяшчан Карэліч у XVIII ст. 
        У далѐкую старажытнасць запрасілі слухачоў таксама загадчык 
аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук Аляксандр Доўнар і навуковы супрацоўнік 
Ягор Сурскі, якія расказалі аб тым, што ўяўлялі сабой Карэлічы і 
Мірскае графства ў XVII ст. Тэмай даследавання Пятра Русава стала 
кафля з фондаў Замкавага комплексу “Мір” і Карэліцкага раѐннага 
краязнаўчага музея. Супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага архіва 
Беларусі, кандыдат гістарычных навук Вадзім Урублеўскі прааналізаваў 
антрапанімію і генеалогію ўніяцкага насельніцтва Карэліччыны ў 1763 
г. Навуковец Аляксандр Яраш, які прадстаўляў на канферэнцыі 
Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж”, 
распавѐў пра радзівілаўскі гарнізон прыватных войскаў, які 
функцыянаваў у Карэлічах у XVIII ст., а малодшы навуковы супрацоўнік 
Інстытута гісторыі Таццяна Даўгач засяродзіла ўвагу на дзейнасці 
органаў сялянскага кіравання ў Карэліцкім краі пасля адмены 
прыгоннага права. З вялікай цікавасцю прысутныя праслухалі даклад 
прафесара Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта Сяргея 
Сергачова аб гісторыі будаўніцтва Петрапаўлаўскай царквы ў 
Карэлічах. 



        Многіх жыхароў Карэліччыны вельмі цікавіць усѐ, што звязана з 
такой выдатнай асобай як Ігнат Дамейка, таму даклад дацэнта БДУ 
Вольгі Гарбачовай аб эпісталярнай спадчыне вучонага са збораў Музея 
літаратуры імя Адама Міцкевіча ў Варшаве, безумоўна, прыцягнуў увагу 
слухачоў. Дырэктар Дома-музея А. Міцкевіча ў г.Навагрудку Мікалай 
Гайба захапляюча распавядаў пра гісторыю вузкакалейнай чыгункі на 
Карэліччыне і Навагрудчыне, а Юлія Бязносік з Замкавага комплексу 
“Мір”, выкарыстоўваючы перыѐдыку, паспрабавала прааналізаваць 
сельскагаспадарчае жыццѐ Карэліцкага раѐна ў 50-60-я гады. 
         Увага дацэнта Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта 
Алы Баранавай была сканцэнтравана на гісторыі асветы на 
Карэліччыне. Прысутнічаў на канферэнцыі і прадстаўнік Інстытута 
літаратуразнаўства імя Я.Купалы НАН Беларусі, кандыдат філалагічных 
навук Ігар Шаладонаў, які расказаў  пра выданне збору твораў 
народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля і звярнуў увагу слухачоў на 
народную мудрасць жыцця ў аповесцях гэтага аўтара.  
        Мне давялося выступіць на канферэнцыі з расказам пра трагічны 
лѐс нашага земляка з Міра Алеся Вільчыцкага, які ў 1926 годзе 
рэдагаваў у Вільні газету Беларускай сялянска-рабочай грамады 
“Беларуская справа”, за што трапіў у польскую турму. Пасля выхаду з яе 
нелегальна перайшоў мяжу, каб пачаць новае жыццѐ ў БССР, 
настаўнічаў ў Беларусі, Узбекістане і Алтайскім краі, а ў 1937 годзе 
трапіў у жорны рэпрэсій і загінуў. Шмат гадоў сваякі не ведалі, што з ім 
здарылася. Мне ўдалося даведацца пра гэта, дзякуючы ўнікальным 
дакументам з Дзяржаўнага архіва Алтайскага краю, якія пераслала 
ўнучка нашага земляка. 
        Дырэктар Карэліцкай раѐннай бібліятэкі Лілія Арцюх пазнаѐміла 
ўдзельнікаў канферэнцыі з краязнаўчым праектам “Замак у аб’ектыве”. 
Апошняе выступленне было прысвечана традыцыйнаму народнаму 
строю, які існаваў  на тэрыторыі Карэліччыны (Наваградскі строй). Аб 
вывучэнні яго асаблівасцяў на аснове экспанатаў Карэліцкага раѐннага 
краязнаўчага музея расказала Юлія Баярэнка, а работнікі культуры 
прадэманстравалі мужчынскі і жаночы строі, рэканструяваныя 
супрацоўнікамі Карэліцкага Дома рамѐстваў. 
                                                                           
Святлана КОШУР 

 
На здымках: на навукова-практычнай канферэнцыі “Мінулае і сучаснасць 

Карэліцкага краю” ў Карэліцкай раѐннай бібліятэцы. 25 кастрычніка 2019 года. 
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