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Змест

Уводзіны

І. З  гісторыі роду Мірскіх.

ІІ. Сядзіба ў Каменполлі.

ІІІ.  Сядзіба ў Завер’і.

Заключэнне



Мэты працы

• Сістэматэзацыя звестак пра Мірскіх на 
Мёршчыне і Браслаўшчыне і складане іх 
радаводу. 

• Складанне планаў маёнткаў у Завер’і і 
Каменполлі.

• даследаваны архіўных дакументаў

• Сістэматэзацыя і абагульненны матэрыялаў аб 
архітэктуры сядзібах Мірскіх.

• Выкананне копій партрэтаў прадстаўнікоў 
роду Мірскіх



З гісторыі роду Мірскіх
• Згодна радаводу князёў Агінскіх, складзенным у пачатку 

XVIII ст., родапачынальнікам  Святаполк-Мірскіх 

з’яўляўся Андрэй Святаполк, князь на Міры.

• Першы прадстаўнік роду , які  ўпамінаецца ў гістарычных 

дакументах “хоружы Браславскі Грігорей Мерскі”.

• Праз усё XVII ст. ў дакументах Літоўскай метрыкі 

рэгулярна з’яўляюцца запісы аб Мірскіх, усе яны звязаны 

з Браслаўскім паветам.  

• 1623 г. -- ўспамінаецца “Рыгор – стражнік Вялікага 

княства Літоўскага,каралеўскі палкоўнік і адважны салдат, 

нягледзячы, што кальвін”.

• Севастіян Мірскі – суддзя земскі Браслаўскі – 25 мая 1644 

года заснаваў у Мёрах  праваслаўны манастыр і царкву.



З гісторыі роду Мірскіх

• Юзафат Антон – Браслаўскі павятовы маршалак і пасол на 
выбары караля 1733 года, а перад тым Браслаўскі харужы і 
паручнік у князя Радзівіла.

• Антон Мірскі ў 1778 годзе быў падкаморым Браслаўскім.

• Тамаш  Мірскіх, адзін з кіраўнікоў паўстання   1794 года 
на Беларусі.

• Мірскія прымалі актыўны ўдзел і ў нацыянальна-
вызваленчых паўстаннях. У 1831 годзе адзначаны 4 
прадстаўнікі гэтага роду ў паўстанцкім руху, аддзін быў 
нават камендантам Дзісны. Геронім Мірскі з маёнтка 
Гарань – юнкер з Дзінабурга ўдзельнічаў у вызваленні 
павятовага цэнтра.

• Падчас паўстання 1863 года Людвіг Мірскі разам з дачкой 
удзельнічаў у паўстанні маніфестацыі ў Друі. 



З гісторыі роду Мірскіх



Сядзіба ў Каменполлі

• У гэтым годзе  спаўняецца 135  год  пабудовы сядзібнага дома ў 
Каменполлі. 

• Каменполле вылучаецца тым , што  яно было іх радавым гняздом  на 
працягу амаль 450 год . 



Сядзіба ў Каменполлі
• Археалагічныя даследванні 

праведзеныя  археолага-

краязнаўчым гуртком 

"Арганаўты мінулага " сведчаць, 

што першы сядзібны дом 

існаваў ў Каменполлі яшчэ ў 17 

ст . Знойдзены фрагменты кафлі 

17-18 ст.

• У сярэдзіне 19 ст. старая сядзіба 

прыйшла ў заняпад. Новы 

гаспадар Каменполля Віслаў 

Адольф-Юльян Святаполк-

Мірскі вырашыў пабудаваць 

новы дом і абнавіць парк. 

Капліца з Каменполлі



Сядзіба ў Каменполлі

• Ацяпляліся  пакоі чатырмя 
кафельнымі печамі з белай, 
зялёнай і блакітнай кафлі. 

• Да сёняшняга дня 
захаваліся толькі дзве  з  іх. 

• Яны выраблены з белай 
кафлі ў  стылю класіцызма і 
ўпрыгожаны медальёнамі 
на антычны сюжэт.



Сядзіба ў Каменполлі

• Пры Віславе Святаполк-
Мірскім былі
пабудаваны шматлікія
неабходныя для 
гаспадаркі пабудовы. 

• Асабліва цікавай была 
лядоўня, якая праіснавала
больш ста год. 

• Яшчэ два будынкі былі
пабудаваны ў 1907 годзе: 
стайня і кузня. 

• Стайня была пабудавана з
чырвонай цэглы у 
неагатычным стылю.



Сядзіба ў Каменполлі
•На аснове старага 

парку  ў 1873 годзе 

Васлаў Мірскі пачынае 

ствараць  новы парк, 

які захаваўся часткова 

да нашага часу.

•Насупраць сядзібы 

захаваліся дзве 

лістоўніцы, 

пасаджаныя, як  сімвал 

кахання апошніх  

гаспадароў сядзібы: 

Веслава і Станіславы



Сядзіба ў Завер’і

•У 1637 г. Завер’е разам з в. Абаб’е 
набывае браслаўскі суддзя С. Мірскі. 

•У канцы XVIII ст. у Завер’і ўзведзены 
аднапавярховы палац.  У канцы ХІХ ст. 
пабудаваны мураваны палац 
эклектычнай архітэктуры. 

•Сядзіба з’яўлялася асяродкам 
культуры, якая ўплывала на сялянскае 
наваколле. 

•Вакол палаца размяшчаўся пейзажны 
парк плошчай каля 5 га. 



Сядзіба ў Завер’і

•У 1804 г. пісар літоўскі С. 
Мірскі фундуе пабудову ў 
Завер’і мураванай капліцы са 
склепам для сямейнага 
пахавання на могілках 

•Адна з улдальніц маёнтка М. 
Мірскае ўвасоблена ў аблічы 
Тэрпсіхоры на жывапісным 
палатне вядомага мастака Я. 
Рустэма.



Вынікі

•Сістэматэзацыя звестак 
пра Мірскіх на 
Мёршчыне і 
Браслаўшчыне і складане 
іх радавода

•Археалагічныя разведкі і 
знаходкі новых 
матэрыялаў па гісторыі 
сядзібаў у Завер’і, 
Гаранях, Міжрэччы, 
Чарапах, Гаранях. 



Вынікі
• Складзены планы 
маёнткаў у Завер’і і 
Каменполлі

•Упершыню даследаваны 
архіўныя дакументы 
невядомыя папярэднім 
вучоным

•Сістэматэзаваны і 
абагульненны матэрыялы 
аб архітэктуры сядзібаў 
Мірскіх.



Вынікі
•Знойдзены новыя 
невядомыя 
пахаванні якія 
ўдакладняюць 
некаторыя 
спрэчныя дэталі 
радаводу Мірскіх



Вынікі

•Выкананы копіі 
партрэтаў 
прадстаўнікоў роду 
Мірскіх.


