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Мая малая радзіма, Астравеччына, – зямля з багатай гісторыяй і 
культурай. Як кожны край, славіцца сваімі архітэктурнымі помнікамі. 
Вывучаючы гісторыю і культуру роднага краю, я звярнула ўвагу на наступныя 
факты: 1) на тэрыторыі Астравецкага раёна захаваліся помнікі драўлянага 
сакральнага дойлідства; 2) на тэрыторыі нашага раёна вядзецца вялікая праца 
па адраджэнні духоўнай спадчыны. Усё гэта прывяло да ідэі стварэння 
экскурсійна–турыстычнага маршруту па святых месцах нашага краю.

Касцёл Наведвання Божай Маці ў вёсцы Гудагай. Пабудаваны ў 
1764 г. на сродкі тагачаснага гаспадара маёнтка Юзэфа Войны і яго жонкі 
Ганны Людзвікі. Храм з’яўляецца найбольш старажытным помнікам 
драўлянага дойлідства на Астравеччыне, які захаваўся да нашых дзён. 
Архітэктанічна і прапарцыянальна Гудагайскі касцёл імітуе ў дрэве формы 
мураваных каталіцкіх святынь позняга барока. 

Касцёл святога Юрыя ў вёсцы Вялікія Свіранкі. Наступны прыпынак 
– вёска Вялікія Свіранкі. Асноўнай славутасцю вёскі з'яўляецца драўляны 
касцёл Святога Юрыя, мяркуецца, што пабудаваны ў сярэдзіне 18-га стагоддзя, 
а ў пачатку 20 ст. рэканструяваны. Асноўны прамавугольны ў плане аб’ём і 
пяцігранная апсіда прэсбітэрыя накрыты агульным двухсхільным дахам з 
вальмамі над алтаром і застрэшкамі ў месцы злучэння зрубаў. 3 боку галоўнага 
фасада вільчык даха прарэзвае невялікая васьмігранная вежачка, завершаная 
шатром.

Касцёл Нараджэння Багародзіцы ў вёсцы Кемелішкі. Помнік 
драўлянага сакральнага дойлідства ў Кемелішках – гэта трэці прыпынак 
турыстычнага маршрута. У 1781 г. Станіславам Прушчынскім фундаваны 
драўляны касцёл Нараджэння Багародзіцы ў в. Кемелішкі, асвечаны біскупам 
Д. Пілхоўскім. Касцёл, перабудаваны ў 1900 г., з’яўляецца цікавым узорам 
інтэрпрэтацыі элементаў неаготыкі ў драўляным дойлідстве. Будынак імітуе 
мураваную трохнефавую базіліку з трансептам і дзвюма чацверыковымі вежамі 
на галоўным фасадзе.
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Касцёл св. Яўхіма ў вёсцы Клюшчаны. Рысы несапраўднай готыкі 
можна знайсці і ў в. Клюшчаны. Гэта Касцёл св. Яўхіма, фундаваны Янам 
Корсакам у 1786 г. Прамавугольны ў плане храм з роўнавысокай пяціграннай 
алтарнай апсідай і сіметрычнымі сакрысціямі па баках. Галоўны фасад 
завершаны трохвугольным франтонам і чацверыковымі вежамі з высокімі 
шатрамі і вімпергамі па баках свету.

Касцёл у гонар Маці Божай Апекі ў Дайлідках. У 1928 г. ў в. Дайлідкі 
пабудаваны драўляны касцёл у гонар Маці Божай Апекі, які мае рысы 
драўлянага дойлідства Прыкарпацця, так званага «закапанскага» стылю, 
характэрнага для часоў II Рэчы Паспалітай. У аб’ёмна-прасторавай кампазіцыі 
дамінуе магутная чацверыковая вежа, завершаная шатром і шматгранным 
фігурным купалком-“банькай”. У інтэр’еры святыні 3 алтары: Маці Божай 
Апекі, святой Тэрэзы і святога Іосіфа.

Касцёл святога Андрэя Баболі ў вёсцы Градаўшчызна. Рухаючыся на 
паўночны захад раёна, мы апынёмся ў вёсцы Градаўшчызна, дзе можна 
ўбачыць касцёл святога Андрэя Баболі (1938 г.) – помнік архітэктуры стылю 
мадэрн. Асноўны прамавугольны і пяцігранны алтарны зрубы накрыты 
агульным двухсхільным дахам з вальмамі і сігнатуркай над алтарнай часткай. 
Над уваходам галерэя музычных хораў. Падоўжаную ўнутраную прастору 
святыні замыкае разьбяны алтар у выглядзе трыумфальнай аркі.

Троіцкая царква старавераў. І апошні наш прыпынак – Троіцкая царква 
старавераў. Размешчаная ля самай беларуска–літоўскай мяжы, непадалёк ад 
Стрыпішак. Царква святой Тройцы  ўжо не дзейнічае з 1950-х гадоў, але мае 
ўнікальную пабудову.  Асноўны прамавугольны зруб накрыты двухсхільным 
дахам з трохвугольным франтонам на галоўным фасадзе, які мае дэкаратыўную 
ашалёўку ў “ёлачку”.Сцены не ашаляваны, але завершаны карнізамі з 
разьбянымі “падзорамі”. Праваслаўную стылістыку надае храму надбудаваная 
над бабінцам чацверыковая вежа-званіца з цыбулепадобнай галоўкай.

Заключэнне. Усе ўцалелыя на сённяшні дзень помнікі драўлянага 
культавага дойлідства Астравеччыны маюць агульныя рысы ў аб’ёмна-
прасторавай кампазіцыі і вызначаюцца сціплым дэкаратыўным вырашэннем. 
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