
Музейныя рарытэты 

Знаходкі з гербам «Агінец» 

 

Многія даследчыкі даўніны і спадчыны князѐў Агінскіх, спасылаючыся на 

ўдакладненне “трокскі” да тытулаў некаторых прадстаўнікоў гэтага слыннага роду, 

неаднаразова выказвалі меркаванні, што ў Тракаі або ў яго ваколіцах павінны былі 

існаваць маѐнткі і палацы ўладароў герба “Агінец”. Ім у розны час належалі землі на 

Смаленшчыне, у Польшчы, у Вільні, Кронах, Рэтаве, Плунзе (сучасная Літва). На 

Беларусі Агінскія мелі ўладанні ў Віцебску, Маладзечне, Гануце, Залессі, Бялынічах, 

Слоніме, Пінску і г. д. Выявай герба традыцыйна пазначалася амаль кожная рэч у 

маѐнтку гаспадара. Дзякуючы гэтаму, археолагі і гісторыкі, якія праводзяць раскопкі і 

даследаванні на рэштках былых палацаў і замкаў, даведваюцца, каму яны належылі. 

Такім чынам, нядаўна было знойдзена месца палаца Агінскіх у літоўскім Тракаі.  

 

Сѐння Тракай – раѐнны цэнтр з насельніцтвам крыху больш за пяць тысяч дзвесце 

чалавек у 27-мі кіламетрах на захад ад Вільнюса. У ваколіцах горада налічваецца не менш 

як 200 азѐр. На паўвыспе самага глыбокага возера Гальве ў адноўленым старажытным 

замку абарончага тыпу знаходзіцца гістарычны музей. Дакладна вядома, што пяць 

стагоддзяў таму Трокі былі рэзідэнцыяй князѐў Вялікага Княства Літоўскага. Сѐння – гэта 

месца паломніцтва шматлікіх турыстаў з розных краін свету.  

У старажытных Троках, дзе кожная пядзя зямлі захоўвае рэха крокаў вояў князѐў 

Кейстута і Вітаўта, а сцены будынкаў увабралі ў сябе галасы татарскіх і караімскіх 

пасяленцаў, каштоўныя напаміны пра часы сівой даўніны прысыпаны гістарычным слоем 

і друзам разбураных колішніх маѐнткаў. Турыстычны бізнес у Літве развіваецца 

паскоранымі тэмпамі. У сувязі з гэтым будуюцца шматлікія аб’екты інфраструктуры. На 

паўразбураных падмурках нейкі бізнесмен, што набыў зямельны ўчастак у Троках, 

вырашыў пабудаваць рэстаран. Па літоўскіх законах у гэтым гістарычным месцы спачатку 

патрабавалася правесці археалагічныя даследаванні. І адбыўся цуд! Навукоўцы знайшлі 

каля дзесяці тысяч разнастайных артэфактаў: кафля, рэшткі керамічных вырабаў і 

ўпрыгожванняў пакояў, посуд, металічныя вырабы, сталовыя прыборы і інш. На многіх з 

іх захаваліся поўнасцю ці часткова 

выявы герба “Агінец”. Усе гэтыя 

экспанаты былі перададзены ў музей 

гісторыі горада Тракай.  

 

 

Напрыканцы мінулага тыдня ў адным 

з пакояў Тракайскага так званага 

востраўнага замка адкрылася выстава, 

якая без сумніву прыцягне ўвагу 

музейных работнікаў і аматараў 

даўніны. На выставе прадстаўлена 

калекцыя экспанатаў з палацаў і 

маѐнткаў, што знаходзіліся ў ваколіцах 

Трокаў, а таксама рэчы і іх часткі, што 

былі знойдзены падчас археалагічных 

раскопак. Большасць прадстаўленых 

артэфактаў пазначаны гербам князѐў 

Агінскіх.  



На прэзентацыі выставы 

прысутнічаў даследчык гістарычнай 

спадчыны Беларусі, колішні першы 

міністр замежных спраў незалежнай 

Рэспублікі Беларусь Пѐтр Краўчанка.  

 

Пѐтр Кузьміч выступіў з лекцыяй, у 

якой распавядаў пра лѐс і палітычную 

дзейнасць аднаго з самых слынных 

прадстаўнікоў роду Агінскіх – Міхала 

Клеафаса. Выступоўца асобна 

спыніўся на тым, як у Беларусі 

ўшаноўваецца памяць пра асобу гэтага 

выдатнага кампазітара, мемуарыста, 

дыпламата. Прыгадаў Пѐтр Краўчанка 

і тое, як у 90-я гады, дзякуючы сваѐй пасадзе, адшукаў дом у Фларэнцыі, дзе жыў свае 

апошнія гады Міхал Клеафас Агінскі, і разам з маладзечанскімі рупліўцамі 

старасветчыны, з дазволу мясцовых улад Фларэнцыі, устанавіў на ім мемарыяльную 

дошку. 

 
 

 

Ала СТРАШЫНСКАЯ. 

Фота аўтара. 

(Вільнюс – Тракай - Смаргонь). 


