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УВОДЗІНЫ 

Да тэмы сваёй даследчай работы мы прыйшлі невыпадкова. З асобай 

Георгія (Каніскага) пазнаёміліся  на ўроку рускай літаратуры, калі   пачулі 

выказванне вялікага рускага паэта Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна: “Георгий 

есть один из самых достопамятных мужей своего века. Жизнь его принадлежит 

истории…” [5,с.17], то адразу вырашылі бліжэй пазнаёміцца з асобай знакамітага 

чалавека. Мы правялі анкетаванне сярод вучняў 8-11 класаў (ДАДАТАК А) і 
выявілі, што апытаныя пра Георгія ( Каніскага) толькі ведаюць пра помнік, які 

ўзвялі яму гэтым летам у Магілёве. Таму і паўстала перад намі  задача даведацца 

пра выдатнага дзеяча-абаронцу беларускага народа  XVIII стагоддзя Георгія 

(Каніскага). 

 Праца пачалася са знаёмства з Духоўна-асветніцкім  цэнтрам  імя Георгія 

(Каніскага) Магілёўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы. Вялікую 

дапамогу аказалі нам яго супрацоўнікі. Знаёмства з унікальнымі кнігамі, 

фатаграфіямі, дакументамі, рэчамі яшчэ больш прыцягнула нашу ўвагу.  Падчас 

наведвання цэнтра мы акунуліся ў гісторыю нашай краіны, а метадыст Ларыса 

Аляксееўна Рабава па-сапраўднаму  зачаравала нас. Яна правяла цудоўную   

экскурсію, павадзіла па залах, звярнула ўвагу на рэдкія кнігі пра Асветніка 

Георгія ( Каніскага), проста і задушэўна расказала нам пра славутага чалавека  з 

васямнаццатага стагоддзя. А наведаўшы  краязнаўчы музей, мы даведаліся пра 

тое, як у 27-гадовым узросце Рыгор вырашыў аддаць сваё жыццё праваслаўнай 

царкве, што  пасля заканчэння навучання ў акадэміі ён прыняў пострыг  з iменем 

Георгiя. Такiм чынам, у лёсе падзвiжнiка адбылося так, што пострыг фактычна 

не змянiў яго роднае "з Канiскiх дому" iмя, як гэта адбывалася звычайна. Мы 

пачулі многа цікавага пра абаронцу нацыянальнай самасвядомасці беларускага 

народа. Дык вось хто ён такі! Вось за што ўзвялі яму помнік! Перад намі 

паўставала загадкавая асоба, якая сур’ёзна глядзела з партрэта… 

У Год гістарычнай памяці актуальнасць тэмы абумоўлена яшчэ і  

неабходнасцю ведаць  грамадзянскую і духоўную гісторыю нашай Айчыны  ў 

вобразах яе лепшых прадстаўнікоў, якім і з’яўляецца Свяціцель Георгій  

( Каніскі) – наш зямляк. 

Асноўная мэта работы:  

выявіць   месца і ролю ўнёску выдатнага светніка  Георгія     (Каніскага) ў 

гісторыю і культуру    горада Магілёва і Беларусі.  

Для рэалізацыі гэтай мэты вырашаліся наступныя  задачы: 

1) пазнаёміцца з літаратурнымі крыніцамі, інтэрнэт-рэсурсамі пра 

жыццё і дзейнасць вучонага і Свяціцеля Георгія ( Каніскага) ; 

2) наведаць памятныя мясціны горада Магілёва, звязаныя з 

жыццядзейнасцю Асветніка; 

3)  раскрыць ролю свяціцеля ў фарміраванні беларускай нацыі падчас 

інтэрв’ю з дырэктарам Духоўна-асветніцкага  цэнтра імя Георгія (Каніскага) 

Магілёўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы, дацэнтам кафедры  

літаратуры і міжкультурных камунікацый установы адукацыі Магілёўскага 



 
 

дзяржаўнага ўніверсітэта  імя А. А.Куляшова, даследчыкам і аўтарам  

публікацый жыцця і дзейнасці  Георгія (Каніскага).    

Аб’ект даследавання –  жыццё і  дзейнасць Георгія Каніскага.  

Прадмет  даследавання – падзвіжніцкія і духоўна-асветніцкія намаганні 

Георгія Каніскага. 

Асноўныя метады  даследавання – апісанне, гісторыка-літаратурны аналіз. 

Працуючы з тэмай даследавання, часткова перакладалі некаторыя крыніцы 

з рускай мовы на беларускую. З крыніцы Дышыневіча В. Н. “ Георгій  (Каніскі ) 

– абаронца Праваслаўя” мы даведаліся, што жыццю свяціцеля тры разы 

пагражала смерць, але нягледзячы на небяспеку, ён сцвярджаў : “Беларусы  

павінны мець права размаўляць і пісаць на роднай мове, берагчы свае 

нацыянальныя звычаі”. [3, с.17]. У “ Зборы сачыненняў Георгія (Каніскага) 

Архіепіскапа Беларускага” выявілі, што вучоны, знаходзячыся ў Варшаве, 

польскую мову вывучыў усяго за некалькі месяцаў і  на судзе змог даказаць як 

юрыст,  што беларускі народ мае права на беларускую мову,  на сваю культуру і 

Праваслаўную веру.    

  



 
 

Георгій ёсць адзін  з самых знакамітых  

 дзеячаў мінулага стагоддзя. 

Яго жыццё належыць гісторыі. 

А.С. Пушкін 

 

РАЗДЗЕЛ 1    ДАРОГА, НАКАНАВАНАЯ ЛЁСАМ 

Архiепiскап Магiлёўскi i Беларускi Георгiй (Канiскi) пражыў даволi доўгае 

для свайго часу жыццё – 78 гадоў. Ад прыроды ён меў вельмi моцнае здароўе, 

аднак i яно не магло процiстаяць тым нягодам, хваляванням, доўгiм падарожжам 

i цяжкiм клопатам, якiя выпалi на долю вялiкага асветнiка. Сорак гадоў займаў 

ён Магілёўскую кафедру. Яму было наканавана служыць у цяжкіх  умовах 

абвастрэння канфесійнай сітуацыі ў перыяд падзелаў Рэчы Паспалітай. Такім 

чынам, аб сваім жыццёвым шляху Георгій (Каніскі) вельмі лаканічна паведаў у 

эпітафіі, якую ён у 1793 годзе распарадзіўся выгравіраваць на меднай дошцы і 

ўстанавіць пасля сваёй смерці на надгроб’і:  

Калыска – Нежын, Кiеў мой вучыцель; 

Я ў трыццаць восем год зрабiўся Свяцiцель. 

Сямнаццаць год змагаўся я з ваўкамi, 

Дваццаць два гады адпачыў з аўцамi. 

За перажытыя труды ва ўзнагароду 

Архiепiскапам i Членам стаў Сiноду. 

Iмя Георгiй з Канiскiх дому. 

Каню падобны быў я паштавому. 

Майго тут трупа закапаны грэшны косцi. 

Год сямiсоты пяты дзевяносты [1, с.12]. 

 

1.1 Пачатковая адукацыя – першы крок у Кіева- Магілянскую 

акадэмію  

 

Усяго дзесяць кароткіх радкоў! Але ў іх Рыгор Восiпавiч Канiскі змог 

узгадаць самыя яркiя моманты свайго бурнага, рухлiвага жыцця. 

 Нарадзіўся Рыгор Каніскі ў горадзе Нежыне 20 лiстапада   1717 года ў 

сям’i радавiтых украiнскiх дваран (яго бацька Восiп Iванавiч быў бургамiстрам). 

Род Каніскіх здаўна належаў да казацкай старшыны, а яго прадстаўнікі займалі 

адказныя пасады ў палковым кіраванні. Сучаснікі казалі пра бацьку Грыгорыя, 

Восіпа Іванавіча Каніскага, што ён быў “знатным товарищем полковым”. 

Універсалам нежынскага палкоўніка Журакоўскага ад 14 сакавіка 1715 года 

Восіп Каніскі быў прызначаны “выезджым” на адзін з кірмашоў, гэта значыць, 

ён павінен быў збіраць з гандляроў падаткі для палковага скарбу. “Выезджыя” 

вельмі даражылі сваімі абавязкамі, бо яны былі для іх крыніцай матэрыяльнага 

дабрабыту. Аб тым, што Восіп Каніскі быў заможным чалавекам, які належаў да 

вышэйшага  казацкага саслоўя, сведчыць таксама яго прызначэнне ў 1727 года 

на пасаду нежынскага бургамістра. Да адзiнаццацi гадоў хлопчык гадаваўся ў 

сям'i, дзе атрымаў грунтоўную пачатковую адукацыю. Гэта дазволiла яму 



 
 

паступiць у самую лепшую ва Украiне вышэйшую навучальную ўстанову – 

Кiева-Магiлянскую акадэмiю.  

 

1.2 Вучоба Георгія (Каніскага) ў Кіева-Магілянскай акадэміі. 

Небывалы ўзлёт. 

 

Рыгор Каніскі паказаў сябе адораным вучнем з цудоўнымі здольнасцямі і 

нястомным працаўніком. Час знаходжання будучага свяціцеля ў лаўры – гэта 

перыяд навучання духоўнаму жыццю па прыкладзе шматлікіх святароў. Яшчэ ў 

гады вучобы ён праявіў сябе самым здольным вучнем.  

У 1743 годзе ён з поспехам закочыў навучанне ў акадэміі. У Кіева-

Магілянскай акадэміі існавала добрая традыцыя: па заканчэнні курса паэтыкі 

ладзіць вялікае акадэмічнае свята. Звычайна п’есу для свята пісаў выкладчык, а 

вучні ажыццяўлялі яе пастаноўку. Падобную п’есу склаў і Георгій. Яна 

называлася “Уваскрэсенне памерлых”, і ўвайшла гэта п’еса ў гісторыю 

ўкраінскай літаратуры як узор драмы-маралітэ (Малюнак 1.1). 

Малюнак 1.1 − П’еса “Уваскрэсенне памерлых” 

З фонду Духоўна- асветніцкага цэнтра 

Гэтая драма (альбо трагікамедыя) Георгія Каніскага мела за мэту даказаць 

сапраўднасць уваскрэсення. У творы будучага беларускага епіскапа праявіліся 

не толькі літаратурныя, а  таксама яго палітычныя і прававыя погляды. Каніскі 

выступаў супраць нацыянальнага ўціску ўкраінцаў і беларусаў, выкрываў захоп 

казацкай вярхушкай зямель беднага казацтва. Аўтар п’есы стаў на абарону 

пакрыўджаных і прыгнечаных, крытыкаваў свавольства і несправядлівасць 

суддзяў. Бедны селянін у п’есе Каніскага не можа знайсці праўду нават у судзе, 

бо яго крыўдзіцель “сам в суде заседает”. Нават калі яго там і не будзе, 

Да будуть судить мои единомысленни…— 

А буди бы стал на мя апелліоват вишше, 

И в вишшем суде маю патронов излишше, 

Нехай только кто схощет правду защищати, 



 
 

(Капшуком трусит). 

А сей мой Юда малой может доказати: 

Ослеплю очи дарами, руце пленю мздою [1, с.22].                  

І сапраўды, гэта першая  п’еса  стала асновай яго жыцця. Нялёгкі шлях – і 

небывалы ўзлёт. 

Як таленавіты выкладчык Георгій (Каніскі) праявіў сябе ў роднай акадэміі. 

Каля двух гадоў іераманах рыхтуецца да выкладчыцкай дзейнасці і ў 1745 годзе 

становіцца прафесарам кафедры красамоўства, дзе чытае распрацаваны ім жа 

курс паэтыкі. З 1751 года ён  рэктар акадэміі, дзе зарэкамендаваў сябе 

прыхільнікам прагрэсіўнай навукі, выдатным прамоўцам і рашучым барацьбітом 

супраць Ватыкана і Берасцейскай уніі 1596 года. Каніскі шануе прыродазнаўчыя 

навукі і ў некаторых пытаннях адыходзіць ад тэалогіі. Ён высока ставіў вучэнні 

Каперніка, Галілея, Дэкарта, паважаў розум чалавека. Менавіта з гэтым звязана, 

што ў Магілёве са званіцы Спаскай царквы ён праводзіў астранамічныя назіранні 

( так сцвярджаюць даследчыкі ). 

 

1.3 Георгій( Каніскі) –выдатны знаўца філасофіі 

 

Будучы беларускі епіскап зарэкамендаваў сябе таксама выдатным знаўцам 

філасофіі. Па прашэсці стагоддзя архіепіскап Макарый ацаніў сістэму 

выкладання філасофіі Георгія (Каніскага) найлепшай са створаных у Кіева-

Магілянскай акадэміі. Асноўны чатырохгадовы курс філасофскіх дысцыплін, 

што чытаўся Каніскім, падзяляўся на чатыры аддзелы, якія ўключалі “логіку, 

фізіку, метафізіку і этыку”. “Ужо тэксты акадэмічных філасофскіх курсаў 

Георгія (Каніскага)  сведчылі, што ён быў блізкі да сучаснай, перадавой 

філасофіі, і сучаснай яму навукі”, — адзначае П.С. Шкурынаў [6, с.12]. 

Веды Г. Каніскага ў галіне філасофіі высока цаніліся яго сучаснікамі. 

Менавіта да Каніскага, які ўжо быў беларускім епіскапам, звяртаўся кіеўскі 

мітрапаліт Цімафей Шчарбацкі з просьбаю ахарактарызаваць новыя падручнікі 

па філасофіі, якія падрыхтаваў для Акадэміі Давід Нашчанскі. Гэта былі 

падручнікі Баўмейстэра ды Вінклера, у якіх выкладалася сістэма Лейбніца-

Вольфа. Д. Нашчанскі так абгрунтоўваў неабходнасць увядзення новых 

падручнікаў: “… ибо та вольфианская философия все термины… ясними 

дефинициами толкует… Сия вольфианская философия ничего не предлагает, 

разве на опытах и демонстрациях (что суть два способа к познанию истины 

вещей)” [4, с.45]. 

 

1.4 Георгій Каніскі на Магілёўскай кафедры. Аднаўленне архіваў 

 

У 1755 г. прайшло пасвячэнне Георгія (Каніскага) на вакантную 

Магілёўскую кафедру. “Природный дворянин малороссийский и довольно 

ученый, жития же честного и благонравного”, — так характарызаваў айца 

Георгія мітрапаліт Санкт-Пецербургскі Сільвестр, які ведаў яго асабіста па 

акадэміі. Кандыдатура архімандрыта Георгія была адзінай для нясення 



 
 

складанага царкоўнага паслушання на Магілёўскй кафедры, якая ў гэты час была 

на грані закрыцця [1, с.31]. Неабходна заўважыць, што гэтая епархія была 

створана па рашэнні польскага сейму ў 1632 годзе,  і яе існаванне было 

гарантавана польскім урадам у артыкулах Вечнага міру 1686 года з Маскоўскім 

царствам. Аднак ва ўмовах каталіцкага ўладарання і дзяржаўнай анархіі Рэчы 

Паспалітай колькасць праваслаўных цэркваў пастаянна змяншалася. З чатырох, 

вызначаных Вечным мірам праваслаўных епархій, засталася толькі Магілёўская 

ці, як яе яшчэ называлі Беларуская. Але і тут да сярэдзіны XVIII стагоддзя ўжо 

больш за палову былі  звернуты ў унію. У Магiлёве епiскап Георгiй убачыў 

непрывабную карцiну рэлiгiйнага заняпаду, выклiканага доўгiмi ганеннямi на 

праваслаўе з боку каталiкоў i ўнiятаў. Калі Георгій уступіў на кафедру, ва ўсей 

епархіі ён знайшоў не больш за 130 храмаў, большасць якіх была захоплена 

ўніятамі ці намечаны да захопу.  Праваслаўныя вернікі параўноўвалі сваё жыццё 

са становішчам грэкаў пад уладай турак. Што датычыцца праваслаўных 

святароў, то яны часам не ведалі элементарных асноў  праваслаўнай веры. 

Георгій такім чынам ацаніў становішча сваёй паствы: ”Ныне кому не известно, в 

каком жалком виде наша благочестивая вера в сем государстве?.. Отнят у 

православных свет учения. В Великом Литовском княжестве, хотя и осталась 

последняя Белорусская епархия, однако, и сия большей частью расхищена… 

Школам и семинариям быть не допускают. Веру православную в последней 

нищете и простоте исповедать не допускают. Гонят православный народ, как 

овец, неимущих пастыря, или до костелов, или до униатских церквей, гонят не 

точию из домов, но и из церквей наших; приказчик бьет народ плетью, как скот 

гонит из хлева…Молчу о пастырех бедных, священстве нашем. Сколь многие из 

них изгнаны из домов, сколь многие в тюрьмах, в ямах глубоких, во псарнях 

вместе со псами заперты были, гладом и жаждою моримы, сеном кормлены, 

сколь многие биты и изувечены, а некоторые и до смерти убиты” [1, с.25]. 

Як і некаторыя яго папярэднікі, Георгій разлічваў спачатку на падтрымку 

рускіх паслоў пры польскім двары. Аднак хутка яму прыйшлося ўпэўніцца ў іх 

раўнадушшы да прыгнятальнікаў праваслаўных вернікаў. Не меў магчымасці 

аказаць падтрымку і Свяцейшы Сінод Рускай Царквы. На пачатковым этапе 

свайго служэння Георгій вымушаны быў дзейнічаць, абапіраючыся толькі на 

невялікую колькасць сваіх самых блізкіх паплечнікаў. Без надзеі, што яго скаргі 

будуць пачуты, ён рашуча ўстаў на абарону простага люду  словам і ўласным 

прыкладам бясстрашша. Стаў аднаўляцца архіў пры Магілёўскай кафедры, куды 

выпісвалі важнейшыя дакументы аб заснаванні і маёмасці храмаў і манастыроў 

(Малюнак 1.2). Такім чынам, архіў сабраў па крупінках, бо лёс беларускага 

народа вельмі хваляваў святара. 



 
 

 

Малюнак 1.2 − Кніга з архіва пры Магілёўскай кафедры 

 

1.4.1 Магілёўская духоўная семінарыя    

 

У 1757 годзе Свяціцель Георгій  ініцыяваў заснаванне пры Магілёўскім 

Спаскім манастыры друкарні, у якой двойчы перавыдаў скарочаны “Катэхізіс” 

архіепіскапа Феафана Пракаповіча ва ўласным перакладзе “на рускі дыялект” і 

распаўсюдзіў яго сярод простага народу. У дапамогу святарству з друкарні 

выйшаў перакладзены свяціцелем “Зборнік павучальных слоў” (1786). 

Пры Магілёўскім Спаскім манастыры ўладыка Георгій заснаваў школьныя 

класы, пераўтвораныя ў 1759 годзе ў духоўную семінарыю. Пазней Свяціцель 

садзейнічаў адкрыццю духоўных вучылішчаў у Магілёве, Гомелі, Быхаве, 

Чачэрску, Рагачове, Оршы, Мсціславе. Ён паклапаціўся пра выплату даравання 

настаўнікам і бедным вучням школы. У новай духоўнай школе ўладыка паспеў 

адкрыць кафедры не толькі багаслоўскіх і філасофскіх навук, але для вывучэння 

яўрэйскай і грэчаскай моў. Лепшыя студэнты па блаславенні ўладыкі атрымалі 

магчымасць павысіць сваю адукацыю ў Санкт-Пецярбугскай духоўнай 

семінарыі. 

Пільную ўвагу звяртаў уладыка на адпаведнае ўчыненне богаслужэння і 

Сакрамента. Ён выдаў грамату да духавенства, у якой пагражаў пазбаўленнем 

сану за неналежнае ўчыненне богаслужэнне. Уладыка пастаянна вёў барацьбу за 

маральную чысціню духавенства, выкрываў сярод святароў п’янства, распусту, 

крадзёж і іншыя заганы. Клапаціўся ён і пра будаўніцтва новых храмаў, пры ім 

быў асвячоны кафедральны Спаса-Праабражэнскі сабор у Магілёве (1762), там 

жа ўзведзены будынкі духоўнай кансісторыі і духоўнай семінарыі, пабудаваны 

новыя каменныя будынкі архірэйскага дома і кансісторыі з усімі службовымі 

памяшканнямі. Пры ўдзеле ўладыкі здзейснілася будаўніцтва Іосіфаўскага 

сабора, а таксама шматлікіх цэркваў у межах епархіі. Свяціцель шмат увагі 

надаваў упрыгожванню храмаў клапаціўся аб тым, каб цэрквы былі забяспечаны 

богаслужэбнымі кнігамі, іконамі (Малюнак 1.3). 

 

 

 

 



 
 

 

Малюнак 1.3 − Кнігі з фонду Духоўна- асветніцкага цэнтра  Магілёўскай 

епархіі 

З 1781 года ў многіх гарадах Беларускай епархіі, у тым ліку Быхаве, 

Мсціслаўлі, Крычаве Каніскі адкрывае школы для навучання дзяцей рускаму 

пісьменству, граматыцы і катэхізісу. Для забеспячэння школ літаратурай ён 

друкуе шмат навуковых прац, выдае мастацкія творы, вучэбныя дапаможнікі.  

Вядома, што закончыў Магілёўскую семінарыю пісьменнік Андрэй Мрый. 

Духоўная семінарыя дзейнічала да 1918 года. З цікавасцю мы прагледзелі 

дакументальны фільм Л. Пазнякова “Успаміны пра духоўную семінарыю, 

заснаваную Свяціцелем Георгіем (Каніскім) [7]. Сафія Канстанцінаўна Волкава 

расказала пра свайго дзядзьку Рагачова Сяргея Андрэевіча, які вучыўся ў 

семінарыі, але не закончыў, бо яе ў 1918 годзе расфарміравалі. Сафія 

Канстанцінаўна зберагла і пасведчанне – стары сведак таго далёкага часу 

(ДАДАТАК Б). 

 

1.4.2 У абарону праваслаўнага насельніцтва і Праваслаўнай веры 
 

Епіскап Георгій рашуча змагаўся за правы праваслаўных вернікаў у Рэчы 

Паспалітай. Ён склаў і падаў каралю «Мемарыял аб крыўдах праваслаўным», у 

якім прывёў спіс каля 200 цэркваў, забраных уніятамі і католікамі. Трывогу за 

лёс Праваслаўя ў Польшчы ён выказаў, будучы на каранацыі імператрыцы 

Кацярыны II у Маскве (1762), а таксама ў Варшаве, падчас аўдыенцыі ў караля 

Станіслава Аўгуста Панятоўскага (1765). Свяціцель Георгій прымаў удзел у 

пасяджэннях сейма Рэчы Паспалітай, распрацоўваў артыкулы пра становішча 

праваслаўных, спрыяў выпрацоўцы  “Вечнага трактату“ 1768 года, які 

дэклараваў праваслаўным правы, роўныя з католікамі. 

У сваіх казаннях беларускі епіскап смела выкрываў рэпрэсіўную палітыку 

каталіцкай царквы ў дачыненні да праваслаўных грамадзян Рэчы Паспалітай: 

“…школам і семинарам быть не допускают; а потому не только низкого сословия 

люди, но и самое дворянство в крайней простоте и невежестве принуждено жить. 

Тому же дворянству прегражден вход к чинам и достоинствам; … Граждане из 

уряду гражданского исключены; податьми излишними и другими тягостями 



 
 

неравно обременены… Ежели православные наши люди звания крестьянского, 

то на них просто, как хищными волками нападение делается. … ставят виселицы, 

вкапывают столбы, возгнещают костры; розги, терние и другие мучительные 

орудия представляют” [2, с.112]. 

Свяціцель сам шмат прапаведаваў, збіраў дакументы пра магілёўскія 

праваслаўныя храмы, вёў судовыя справы, абараняў сваю паству і праваслаўную 

веру. Нястомны Магілёўскі архіпастыр вучыў не толькі асновам веры, 

разуменню праваслаўных догмаў, але асабліва – хрысціянскай маральнасці і 

пакаянню. Пропаведзі Свяціцеля былі накіраваны людзям розных саслоўяў. Як 

добры аратар, Георгій гаварыў проста і зразумела, накіроўваючы паству на 

духоўнае ачышчэнне, узбагачэнне.  У 1762 годзе на расійскі трон узышла     

Кацярына II, якая была вельмі рашуча настроена ў “польскім пытанні”. Прамова 

Георгія пра нястачы праваслаўнай царквы Беларускай епархіі на аўдыенцыі ў 

новай імператрыцы вельмі ўразіла прысутных. На працягу некалькіх гадоў 

Георгій рыхтаваў прававую аргументацыю для абароны Праваслаўя ў Рэчы 

Паспалітай.       

 З матэрыялаў крыніц мы даведаліся, як  перад каралём Станіславам 

Панятоўскім у 1765 годзе Георгій выступіў з бліскучай прамовай, якая  была 

потым перакладзена на іншыя мовы і стала вядомая ў Еўропе.  

Асноўнай мэтай сваёй дзейнасці Георгій (Каніскі) бачыў  ва ўзмацненні і 

абароне праваслаўнай веры, з гэтай мэтай выкарыстоўваў розныя сродкі, што 

выклікала злосць у іезуітаў. А.С. Пушкін даў наступную адзнаку дзейнасці 

Каніскага-прапаведнікка: “Проповеди Георгия просты и даже несколько 

грубоваты, как поучения древних мудрецов, но прямота их захватывает. 

Политические речи его имеют великое достоинство” [5, с.225]. 

Георгій( Каніскі) актыўна выступаў у абарону праваслаўнага насельніцтва 

Рэчы Паспалітай, што выклікала ваяўнічае супрацьдзеянне каталікоў. 

Неаднаразова жыццё магілёўскага епіскапа знаходзілася ў небяспецы. Так, 

напрыклад, у ноч з 28 на 29 студзеня 1760 года езуіты напалі на архірэйскі дом у 

Магілёве, гаспадар якога ўратаваўся, схаваўшыся ў падвале. 

Шмат іншых ганенняў і праследаванняў перанёс Георгій( Каніскі). Нямала 

прыйшлося Святару Георгію перанесці маны і ганьбы, часам зневажалі, зрывалі 

архірэйскае адзенне, не давалі давесці службу ў храме, узрывалі храмы і 

манастыры, дзе ішло богаслужэнне. Былі нават выпадкі, калі хацелі спаліць 

архірэйскі дом.        

Нягледзячы ні на што, уладыка наведваў прыходы сваёй епархіі, праводзіў 

богаслужэнні, суцяшаючы народ, падтрымліваючы святароў і прапаведуючы 

Евангелле. Пра гэты цяжкі перыяд свайго жыцця ён сказаў наступнае: 

“Сямнаццаць гадоў змагаўся я з ваўкамі”. 

Як чалавек неўтаймаванай энергii, якi цудоўна ведаў гiсторыю, 

грамадзянскае права i польскую мову, Свяцiцель смела пачаў абараняць 

Праваслаўе – вёў барацьбу "з ваўкамi". Падчас гэтай барацьбы яго жыццё 

неаднаразова падвяргалася небяспецы: у 1759 годзе ўАршанскiм Куцеiнскiм 

манастыры, у 1760 годзе ў Магiлёве, у 1762 годзе ў Варшаве і ў 1768 годзе зноў 



 
 

у Магiлёве, калi Георгій (Канiскi) быў вымушаны выехаць на выгнанне ў 

Смаленск. Актыўнасць Свяціцеля Георгія не магла не выклікаць раздражнення і 

нянавісці з боку праціўнікаў. У 1768 годзе, калі зноў узмацнілася праследаванне,  

падтрымліваў актыўную сувязь са сваёй паствай праз ліставанне і настаўленні. У 

той час разам са Смаленскім епіскапам Парфеніем ён склаў дапаможнік пад 

назвай ”Аб абавязках прасвітараў прыходскіх” (1776). Такім чынам, абараняць 

чалавечую годнасць прыходзілася ў нечалавечых умовах. 

 

1.4.3 “ За труды ва ўзнагароду” 

 

Для Свяціцеля Георгiя перыяд адноснага спакою наступiў толькi пасля 

1772 года: у вынiку першага падзелу Рэчы Паспалiтай усходнiя тэрыторыi 

Беларусi былi далучаны да Расiйскай iмперыi i склалi асобную Магiлёскую 

епархiю, у якой з 1773 года Георгій (Канiскi) мiрна працаваў да скону сваiх дзён. 

Лёс падараваў яму радасць убачыць добраахвотнае масавае вяртанне шматлiкiх 

унiяцкiх парафiй да Праваслаўнай Царквы, але гэта пачалося толькі з 1780 года. 

Цэлыя ўніяцкія прыходы вярталіся да праваслаўнай веры.  

Як і раней уладыка працягвае надаваць асаблівую ўвагу  праваслаўнаму 

насельніцтву, якое знаходзілася на польскай тэрыторыі. З гэтай мэты адзін з 

лепшых вучняў і паплечнікаў, архімандрыт Віктар (Садкоўскі), у 1785 годзе быў 

хіратанісан ў епіскафа Пераяслаўскага і Барыспальскага, вікарыя Кіеўскай 

мітраполіі. Уладыка Віктар стаў,  падобна Георгію Каніскаму, духоўным айцом 

для веруючых Рэчы Паспалітай.  

Дзейнасць Свяцiцеля Георгiя Магiлёўскага па абароне Праваслаўя i 

з'яднання ўнiятаў не засталася без увагi: “за труды ва ўзнагароду” ён быў 

узведзены ў 1783 годзе ў сан Архiепiскапа i прызначаны членам Свяцейшага 

Сiнода. 

Як бачым, вялікую ўвагу Георгій Каніскі надаваў духоўнай адукацыі 

клірыкаў. Для гэтага ў 1785 годзе ў кафедральным горадзе Магілёве быў 

пабудаваны новы будынак духоўнай семінарыі, дзе на пэўным узроўні 

здзяйснялася падрыхтоўка будучых пастыраў Царквы. 

 

1.4.4 Літаратурная дзейнасць Святара. “Бібліятэка з 8602 кніг на 

розных мовах” 

 

Праасвяшчэнны Георгій (Каніскі) вядомы не толькі як царкоўна-

палітычны дзеяч, не толькі як выдатны прапаведнік свайго часу, але і як 

пісьменнік. Уласная бібліятэка Свяціцеля налічвае 1269 кніг і 241 рукапіс. Яго 

пяру належыць цэлы шэраг цудоўных твораў багаслоўскага, філасофскага, 

гістарычнага і публіцыстычнага характару. 

Паводле справядлівай заўвагі аднаго з даследчыкаў літаратурнай 

спадчыны Праасвяшчэннага Георгія: “бачна, што Каніскі па прызванні і па 

адукацыі быў гісторык; бачна, што ён любіў гісторыю і што яна складала 

звычайна яго занятак” [1, с.58].  І сапраўды, архіепіскап Георгій не толькі 



 
 

ўважліва сачыў за развіццём падзей у яго час, не толькі “рабіў” разам з іншымі 

гісторыю, але і многа аддаваў увагі гісторыі як навуцы. 

Безумоўна, цікавасць Каніскага да гісторыі нельга разумець як цікавасць 

да яе кабінетнага вучонага, – ён, як і ўся дзейнасць Праасвяшчэннага, 

стымулявалася злабадзённасцю. 

Таму ўсе працы  Каніскага ў гэтым накірунку як нельга больш актуальныя 

і маюць чыста практычны характар. 

Такім творам архіепіскапа Георгія з’яўляецца “Историческое известие о 

епархии Могилёвской, в Белой России, состоящей из епархии, в Польше бывших, 

благочестивых, т.е. греко-восточного исповедания, кои римлянами обращены на 

унию или соединены с Римскою церковью“ [2, с.93]. Твор напісаны пасля 1774 

года. Тут аўтар ставіць перад сабою канкрэтную мэту – выкласці кароткую 

гісторыю заходнерускіх праваслаўных епархій, ад пачатку іх утварэння “ до 

недавних лет”, – з гэтай мэтай складальнік справіўся бліскуча. 

У канцы “Исторического известия“ архіепіскап Георгій прыкладае 

“Каталог  православных епископов  Могилёвских“. 

Свяціцель шырока выкарыстоўваў дапаможнікі як праваслаўнага, так і 

іншаслаўнага  паходжання, улічваючы пры гэтым метад навуковай  крытыкі. Не 

менш абгрунтавана напісаны Каніскім і другі яго твор аналагічнага характару- 

“Записки о том, что в России до конца XVI столетия не было никакой унии с 

Римской церковью“.  

Падставай да напісання гэтага сачынення было распаўсюджанне 

католікамі меркавання, нібы рускія да XV стагоддзя былі ўніятамі. Каніскі 

палічыў сваім абавязкам выступіць супраць такой памылковай думкі. 

Ён звярнуўся да епіскапа Віктара (Садкоўскага) з просьбай прыслаць яму з 

Польшчы патрэбныя матэрыялы. У сваім пісьме ў1792 годзе епіскап Віктар 

напісаў архіепіскапу Георгію: ”Подобных упомянутых в письме Вашем 

экземплярам книжек старался и собрать, и собрал несколько, коих не упущу по 

верной оказии доставить вашему Высокопреосвященству” [4, с.23]. 

”Запіскі” складзены  двума спосабамі- палемічным і станоўчым, 

складаюцца з дзвюх частак. У адной частцы Праасвяшчэнны канцэнтраваў 

пярэчанні  процілеглага боку і тут аспрэчваў  іх;  у другой – паслядоўна і 

абгрунтавана даказаў, што да 1595 года ў Расіі не было ніякай уніі з Рымам. 

Абедзве часткі «Запісак» напісаны так пераканаўча і вычарпальна, што іншаму 

аўтару, калі б ён уздумаў закрануць гэту тэму, рабіць зусім нечага. 

Вялікую цікавсць для даследавання літаратурнай дзейнасці архіепіскапа 

Георгія ўяўляюць яго “Мысли” – своеасаблівы дзённік асабістых духоўных 

перажыванняў аўтара. У “Мыслях” Каніскі  закранае мноства  пытанняў  

рэлігійнага і свецкага характару жыцця чалавека і грамадства. Тут, у “Мыслях”, 

як у люстэрку, адлюстроўваецца вялізны і прыгожы свет, у якім жыў і працаваў 

Свяціцель, шырыня і яснасць яго поглядаў на тое, што рабілася ў свеце, 

эрудыцыя вучонага мужа і мудрая разважлівасць чалавека вялікага вопыту. 

Пасля смерці Георгія( Каніскага) засталося таксама некалькі вершаў, напісаных 

ім у розныя гады жыцця на рускай, польскай і лацінскай мовах. У большасці 



 
 

сваёй –  гэта надпісы да ікон Хрыста, Багамацеры і святых; да партрэтаў 

выдатных дзяржаўных дзеячаў, эпіграфіі і пераклады псалмаў. 

У сваім водгуку аб гэтай форме літаратурнай творчасці архіепіскапа 

Георгія А. С. Пушкін сказаў: “Вершы Каніскага“ в художественном отношении 

имеют мало достоинства, хотя в них виден дух мыслящий” [5, с.65]. Найбольш 

удалай паэт лічыць элегію “Серпа ожидают созрелые колосья”. Мы дазналіся, 

што ад назвы элегіі (ёсць  меркаванні) наконт назвы рамана Уладзіміра 

Караткевіча “ Каласы пад сярпом тваім”. 

Не менш цікавая таксама шырокая перапіска Георгія Каніскага – 

афіцыйная і прыватная. У яго службовых паперах-рапартах, рэляцыях, 

адрасаваных у Свяцейшы Сінод, у Магілёўскую Духоўную кансісторыю і інш. 

Афіцыйныя ўстановы, знаходзім шмат такога, што кажа аб іх аўтару не толькі як 

аб царкоўна-палітычным дзеячу, але і аб яго пісьменніцкіх здольнасцях. 

Што датычыцца прыватнай перапіскі архіепіскапа Георгія, то, за 

выключэннем яго дванаццаці да розных высокапастаўленых асоб, змешчаных у 

выдавецтве пратаерэя І. Грыгаровіча, гэта частка духоўнай, спадчыны Каніскага 

дасюль знаходзіцца ў забыцці. Гэта тлумачыцца часткова няведаннем 

месцазнаходжання архіва Магілёўскай Духоўнай Кансісторыі, куды ўваходзіў 

раней знакаміты “Архив Георгия Конисского”, які змяшчаў сярод іншых 

матэрыялаў яго пісьмы да прыватных асоб. Дарэчы, маленькая частка гэтага 

збору” Письма Белорусского епископа Георгия Конисского имперетрице 

Екатерине ІІ, с просьбами о защите от поляков-католиков и униатов 

православного населения Белоруссии (1762-1768 гг.), – маюцца ў Цэнтральным 

Дзяржаўным Архіве старажытных актаў і грамат у Маскве (ЦДАСА). 

З сапраўднага кароткага нарыса аб літаратурнай дзейнасці архіепіскапа 

Георгія можна зрабіць выснову, што гэта быў таленавіты пісьменнік шырокага 

дыяпазону, які выступаў у самых розных жанрах. 

Яго творы філасофскага і гістарычнага характару, яго думкі, вершы і 

пісьмы красамоўна і пераканана кажуць пра высокае пачуццё ўласнай годнасці, 

яго вялікага і рознабаковага таленту. І несумненна, што падобная ацэнка 

Каніскага як літаратара была б яшчэ больш пераканаўчай, калі б мы мелі 

магчымасць пазнаёміцца з усімі яго творамі. Па розных прычынах некаторыя з 

яго твораў дайшлі да нас у скажоным выглядзе, так і не пабачыўшы свету. Так , 

напрыклад, вядома, што Архіепіскап Георгій (Каніскі) многія са сваіх твораў 

перадаў у дар Кіеўскай Акадэмічнай бібліятэцы. А як паведамляў у сваім рапарце 

ў Сінод Кіеўскі мітрапаліт Гаўрылій: “Гэта бібліятэка складалася з 8602 кніг на 

розных мовах… пры пажары ў Кіева-Брацкім вучылішчным манастыры 29 

лютага 1780 года зусім згарэла” [1, с.125] (Малюнак 1.4). 

 



 
 

 

Малюнак 1.4 – Адна з рэдкіх кніг Г.Каніскага з фонду Духоўна-асветніцкага 

цэнтра. 

 

1.4.5 Апошнія гады жыцця абаронца беларускага народа. Надгробная 

прамова Андрэя Прыгароўскага 

 

У 1783 годзе Свяцiцель Георгiй напісаў эпітафію, у якой параўноўвае сябе 

з паштовым канём. Яго жыццё на самой справе было падобным на жыццё 

вандроўніка, як абаронца праваслаўных, ён выязджаў у Санкт-Пецярбург, у 

Маскву, у Варшаву, дзе юрыдычна адстойваў правы не толькі сваёй паствы, але 

і праваслаўных вернікаў усёй Паўднёва-Заходняй Русі. Пасля напісання эпітафіі 

Георгій Каніскі пражыў яшчэ два гады.                    

13 лютага 1795 года, у аўторак першага тыдня Вялікага паста Свяціцель 

Георгій Каніскі, архаепіскап Магілёўскі і Беларускі мірна аддаў душу сваю ў 

Божыя рукі. Месцам апошняга зямнога прыстанішча для Свяціцеля стаў ім жа 

пабудаваны і асвечаны Спаскі кафедральны сабор. 

У надгробнай прамове, якую сказаў выкладчык Магілёўскай семінарыі 

святар Андрэй Прыгароўскі, была адзначана роля Свяціцеля Георгія ў жыцці 

царквы: “Торжественно скажу, что, если бы в сии смутные времена не управлял 

церковным кормилом премудрый Георгий, едва бы остались в сей стране следы 

истинного Православия <…>. О, покровителю наш! <…> Не разлучайся духом, 

и святым твоим у Бога предстательством и теплыми твоими молитвами доверши 

в нас то, чего тебе в жизни твоей окончить смерть воспрепятсвовала”. 

Захаваліся звесткі аб нятленных машчах Свяціцеля Георгія. У 1812 годзе, 

калі Магілёў быў захоплены французскай арміяй, салдаты, якія шукалі зброю ў 

Спаскім саборы, адкрылі грабніцу Свяціцеля і ўбачылі там нятленнае цела. Тое 

ж самае выявілася, калі ў 1875 годзе ў саборы праводзіліся рамонтныя работы. 

Падчас ганення на Царкву Спаскі сабор быў узарваны, і месца пахавання Святога 

было згублена.  З аповеду метадыста Ларысы Аляксееўны мы даведаліся, што ў 



 
 

падвале яго дома знайшлі срэбную лыжку. Хто ведае, можа час і захаваў яе для 

нас? (Малюнак 1.5)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 1.5 – Срэбная  лыжка з ініцыяламі Г.К., знойдзеная ў падвале дома 

Г.Каніскага з фонду Духоўна – асветніцкага цэнтра. 

 

РАЗДЗЕЛ 2 .УШАНАВАННЕ ПАМЯЦІ ЗАСТУПНІКА АБЯЗДОЛЕНЫХ 

ГЕОРГІЯ (КАНІСКАГА) 

 

 І сёння захоўваецца памяць пра Святога Георгія (Каніскага) : на месцы яго 

пахавання праводзяцца паніхіды, святары ў сваіх пропаведзях гавораць пра 

святасць уладыкі і яго вялікія справы. Нам  удалося пазнаёміцца з артыкулам  да 

100- годдзя з дня смерці Асветніка, які быў напісаны  ў 1895 годзе ў газеце “ 

Ніва”. У гэтым артыкуле высока ацэнена дзейнасць вучонага на Магілёўшчыне 

(Малюнак 2.1) 

 

 

Малюнак 2.1 − Газета “Ніва”  з фонду Духоўна- асветніцкага Цэнтра  

Магілёўскай епархіі 

 

 У перыяд кіравання (1989-2002 гг.) Магілёўскай епархіяй намаганнямі  

архіепіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Максіма быў падрыхтаваны  



 
 

матэрыял да праслаўлення Свяціцеля Георгія, ім жа былі складзены  Акафіст і 

служба. 6 жніўня 1993 года ў Мікольскім манастыры Георгій Каніскі быў 

далучаны да ліку Святых. У горадзе  сабраны дзве багацейшыя бібліятэкі,  памяці 

Святога Георгія прысвячаюць вершы, выступаюць з дакладамі, рэфератамі, 

навукоўцы пішуць дысертацыі.  

 Праводзяцца ў гонар Свяціцеля ў горадзе і розныя мерапрыемствы: кожны 

год 6 жніўня праходзіць Божая Літургія ў Мікольскім манастыры, а потым 

Крэсны ход да дома, пабудаванага Георгіем  (Каніскім)  (Малюнак 2.2), 

арганізаваны Духоўна-асветніцкі цэнтр і брацтва, дзе і сёння працуе былая 

настаўніца нашай школы Таццяна Ігараўна Адзярыха. 

 

Малюнак 2.2 − Крэсны ход 6 жніўня 2020 года з фонду Духоўна- асветніцкага 

цэнтра Магілёўскай епархіі 

 

У нашым горадзе ў гэтым годзе пройдуць  ўжо 16 Георгіеўскія чытанні. 

Гэта мерапрыемства з’яўляецца рэспубліканскім этапам Міжнародных 

чытанняў, якія кожны год завяршаюць сваю працу ў Маскве падчас Калядных  

святаў. Трэба адзначыць, што ўшаноўваецца памяць славутага чалавека не толькі 

ў Магілёве, але і ў іншых гарадах: так, у Ноўгарадзе, напрыклад, з 70- ці 

барэльефаў, на якіх знаходзяцца  знакамітыя людзі, ёсць і помнік мужу зямлі 

Беларусі Архіепіскапу Георгію (Каніскаму) (Малюнак 2.3).  



 
 

 

Малюнак 2.3 −  Барэльеф у Ноўгарадзе  Архіепіскапу Георгію ( Каніскаму). 

 

У горадзе Бабруйску, што на Магілёўшчыне , названы праспект ў гонар 

Свяціцеля Георгія, а ў Магілёве – вуліца (Малюнак 2.4). 

 

Малюнак 2.4 -  вуліца “Архіерэйскі Вал” у Магілёве. 

 

Нядаўна мы з класам наведалі краязнаўчы музей, дзе праходзіць выстава, 

прысвечаная памяці Свяціцеля беларускай зямлі, мужнаму сыну Магілёўшчыны 

васямнаццатага стагоддзя  Георгію (Каніскаму). Экскурія ўразіла нас, і  мы 

пераканаліся, што наш зямляк – славуты чалавек.  Сапраўды,  мы згодны з 

выказваннем А.А. Пушкіна “Жыццё яго належыць гісторыі…” 

Летам 6 жніўня 2022 года ў нашым родным Магілёве адбылося ўрачыстае 

адкрыццё помніка славутаму Архіепіскаму. Помнік узвышаецца на зрокавай 

пляцоўцы побач з лесвіцай, якая вядзе ў Падмікольскі парк (Малюнак 2.5).   

 

 

 



 
 

 

Малюнак 2.5 − Помнік Георгію Каніскаму ў Магілёве. 

 

Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін узнагародзіў Уладзіміра Цумарава 

і Анатоля Ісачанку медалямі Свяціцеля Георгія (Каніскага).   

Прэсавы сакратар Магілёўскага епархіяльнага ўпраўлення Ілья Сідаровіч 

адзначыў: ”Асоба Святара − гэта  адна з самых славутых у Беларусі. Георгій  

(Каніскі) быў самаахвярным абаронцам прыгнечаных беларусаў. Дзякуючы яму, 

беларусы захаваліся як нацыя. Без яго не было б цяперашняй Беларусі.”  
 

 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Працуючы над тэмай даследавання “Свяціцель Георгій (Каніскі) – 

выдатны дзеяч духоўнай асветы беларускага народа” мы знайшлі і пазнаёміліся 

з  матэрыялам, які спаўна пацвярджае выказванне знакамітага класіка рускай 

літаратуры Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна. Даведаліся, што Георгій (Каніскі) 

вучоны муж, які клапаціўся пра лёс беларускага народа, і філосаф, і дыпламат, і 

палітык, і падзвіжнік Праваслаўнай царквы.     

Падчас працы з літаратурай па абранай тэме выявілі, што Георгій (Каніскі) 

6 жніўня 1993 года за праведнае жыццё і мужную абарону Праваслаўнай веры 

быў далічаны да ліку святых. І таму людзі, якія жывуць у Беларусі, у першую 

чаргу магілёўцы, павінны памятаць пра сваіх вялікіх землякоў, ведаць гісторыю 

свайго краю, карані і вытокі. Праца з  тэмай дала магчымасць глыбей пазнаць 

вытокі малой Радзімы, горада на Дняпры, у якім жывём мы з вамі. Нягледзячы 

на тое, што нарадзіўся Святар ва Украіне ў горадзе Нежыне, ён клапаціўся пра 

людзей-беларусаў, з якімі жыў побач, і   ўсімі сіламі імкнуўся палепшыць 

дабрабыт простага народа беларускіх земляў. 

Праца з тэмай даследавання дала нам магчымасць пазнаёміцца не толькі з 

інтэрнэт-рэсурсамі, але і з цікаўнымі людзьмі, гутарыць з імі. Мы трымалі ў 

руках рэдкія дакументы, унікальныя прадметы далёкіх часоў і думалі: “ Які ж 

складаны і цяжкі быў час”…   

 Адным з вынікаў работы па тэме даследавання стаў верш маёй памочніцы 

Азаранка Кіры, які называецца “Памяці Георгія Каніскага”, прысвечаны 1030-

годдзю Праваслаўя ў Беларусі, і была ўзнагароджана дыпломам 3 ступені. 

(ДАДАТАК В).  

Падчас  інтэрв’ю з дырэктарам Духоўна-асветніцкага цэнтра імя Георгія 

(Каніскага) Магілёўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы, дацэнтам 

кафедры літаратуры і міжкультурных камунікацый Магілёўскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя А.А. Куляшова, даследчыкам і аўтарам публікацый пра жыццё і 

дзейнасць Свяціцеля Георгія (Каніскага) Сомавым Сяргеем Эдуардавічам,  

наведвання краязнаўчага музея, Духоўна-асветніцкага цэнтра імя Георгія 

(Каніскага) Магілёўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай Царквы, прагляду 

кінафільма Л. Пазнякова мы пераканаліся, што жыццё Свяціцеля – гэта подзвіг 

(ДАДАТАК Г). 

Аналіз нашага даследавання прыводзіць да наступных высноў: 

1) Георгій Каніскі вядомы сёння не толькі як свяціцель, але як 

гісторык і вучоны па прызванні і па адукацыі не толькі ў Беларусі, але і ў 

свеце; 

2) Багаслоў, свяціцель Георгій Каніскі – абаронца Праваслаўнай 

веры ў Беларусі, першы Святы ў горадзе Магілёве; 

3) З усяго вышэйсказанага мы прыйшлі да высновы, што 

дзейнасць філосафа, паэта і навукоўца XVIII стагоддзя Георгія  (Каніскага) 

– нашага земляка – неўміручая.  



 
 

Мы, падрастаючае пакаленне, са свайго боку павінны ведаць гісторыю 

Айчыны, памятаць свае карані, захоўваць Праваслаўную веру, перададзеную нам 

продкамі, у ліку якіх быў вялікі муж зямлі Беларускай – Архіепіскап Георгій 

(Каніскі). А дапамогуць нам у гэтым вучоныя, даследчыкі, гісторыкі нашага 

краю, якія ўшаноўваюць памяць знакамітых продкаў Беларусі.(ДАДАТАК Д) 

Матэрыялы і вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца  вучнямі і 

настаўнікамі на факультатыўных занятках, пры падрыхтоўцы і правядзенні 

праектаў,  на ўроках беларускай мовы і літаратуры, пры напісанні дакладаў і 

рэфератаў, у пазакласнай працы, а таксама для падрыхтоўкі артыкулаў для  

перыядычнага друку часопісаў і газет. 
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ДАДАТАК  А 

ВЫНІКІ АНКЕТАВАННЯ СЯРОД ВУЧНЯЎ 8 – 11 КЛАСАЎ 

 

 

 
 

 

 

 

  

Вядома iмя Г.Канiскi

НЕ

ТАК



 
 

ДАДАТАК  Б 

ДУХОЎНАЯ СЕМІНАРЫЯ І ПРАВАСЛАЎНАЕ БРАЦТВА Ў МАГІЛЁВЕ 

 З успамінаў Сафіі Канстанцінаўны Волкавай, пляменніцы Сяргея 

Андрэевіча Рагачова, яе родны дзядзька вучыўся ў Магілёўскай духоўнай 

семінарыі ў 1914 годзе і атрымаў пасведчанне з выдатнымі адзнакамі (па 

матэрыялах фільма Л. Пазнякова” Духоўная семінарыя і праваслаўнае брацтва ў 

Магілёве” .(Электронны рэсурс).- Рэжым доступу: https/youtu/ueAOG7pBzLc – 

Дата доступу – 03.09.2022). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ДАДАТАК В 

ВЕРШ ПАМЯЦІ ГЕОРГІЯ КАНІСКАГА 

 

Георгій Каніскі – Святы Чалавек… 

У памяці нашай застаўся навек, 

У кнігах, у назвах славуты Святар, 

У горадзе ёсць і Каніскага вал. 

 

Бронзавы помнік Вам узвялі,  

Бо простых людзей у навуку вялі,  

Не забудзем ніколі, мужны Святар, 

Вучэння таго, што пакінулі ў дар.  

 

Каб памяць народная ў сэрцы жыла, 

Як песня, як казка, як радасць была. 

Георгій Каніскі! Каб Ваша імя 

Крыніцай духоўнай бруіла спаўна. 

 

А мы, магілёўцы, удзячныя Вам, 

Паверыце? Веды свае я аддам, 

Каб праўда Каніскага побач была! 

Каб Вера Святога заўсёды жыла! 

          Вучаніца 9” Г” класа Азаранка Кіра



 
 

ДАДАТАК  Г 

 

                      ІНТЭРВ’Ю З ДЫРЭКТАРАМ ДУХОЎНА - АСВЕТНІЦКАГА 

ЦЭНТРА МАГІЛЁЎСКАЙ ЕПАРХІІ БЕЛАРУСКАЙ ПРАВАСЛАЎНАЙ 

ЦАРКВЫ,  ДАЦЭНТАМ КАФЕДРЫ ЛІТАРАТУРЫ І МІЖКУЛЬТУРНЫХ 

КАМУНІКАЦЫЙ МАГІЛЁЎСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ 

А.А. КУЛЯШОВА СОМАВЫМ СЯРГЕЕМ ЭДУАРДАВІЧАМ, 

ДАСЛЕДЧЫКАМ  І АЎТАРАМ ПУБЛІКАЦЫЙ ПРА ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ 

ГЕОРГІЯ ( КАНІСКАГА )   

 

Дзяніс: Нам вядома, што Вы працуеце зараз над тэмай “ Творчасць Георгія 

(Каніскага). Скажыце, калі ласка, а чаму менавіта абралі   гэту тэму?          

Сяргей Эдуардавіч: Пасля абароны кандыдацкай дысертацыі займаўся 

перакладамі твораў Георгія ( Каніскага )-  “Пропаведзі” і “Словы”. Таму, гэта 

тэма мне блізкая. Ёй прысвечана ўжо некалькі публікацый.   

Кіра: Сяргей Эдуардавіч, скажыце, а як атрымліваецца сумяшчаць 

выкладчыцкую дзейнасць з навуковай? 

Сяргей Эдуардавіч: Навуковая праца – гэта частка маёй асноўнай 

выкладчыцкай дзейнасці. 

Дзяніс: Скажыце, як сёння царква ставіцца да асобы Георгія Каніскага? 

Сяргей Эдуардавіч: Адэкватна. Царква добра ведае яго, бо ён Святы.  Лік 

Георгія Каніскага можна бачыць на іконах, імя яго носіць малы храм царквы 

Трохсвяціцеляў.У 1993 годзе па прадстаўленні Архіепіскапа Максіма Георгій 

Каніскі за абарону Праваслаўнай веры  быў далічаны да ліку святых. 

Кіра: Як Вы лічыце, жыццё Георгія Каніскага – гэта подзвіг? 

Сяргей Эдуардавіч: Так, безумоўна, подзвіг. Чалавек ахвяраваў сябе дзеля 

другіх, лепшы вучань, які валодаў на той час васьмю мовамі, а за дзесяць гадоў 

прайшоў ад выкладчыка да прафесара,  адмовіўшыся ад выгодных умоў, едзе на 

беларускія землі, выбірае падзвіжніцтва, то ці ж гэта не подзвіг? 

Дзяніс: Георгій Каніскі вядомы як палітык. Раскажыце, калі ласка, цікавыя 

факты з яго палітычнай дзейнасці. 

Сяргей Эдуардавіч: Сапраўды, ён быў смелым чалавекам. Пасля каранацыі 

Кацярыны другой у 1762 годзе паехаў на сустрэчу, павіншаваў яе ад імя 

беларускага народа і папрасіў дапамогі ў абарону Праваслаўя.   

Дзяніс: Ці ёсць падобныя людзі да Георгія Каніскага? Ці даводзілася 

сустракацца  Вам з  такімі людзьмі? 

Сяргей Эдуардавіч: Мне пашчасціла сустракацца з такім цудоўным 

Чалавекам як Архіепіскап Максім. У савецкія гады ў неймаверна цяжкіх 

абставінах ажыццяўляў абарону Праваслаўя ад нападкаў. Узначальваў Епархіі ў 

Туле, Аргенціне, аддаючы сябе, сваю працу, абараняючы простага чалавека. 

Кіра: А якія заслугі ў Георгія Каніскага  як вучонага? 

Сяргей Эдуардавмч: Ён рэфармаваў адукацыйную сістэму, унёс вялікія 

змены ў выкладанні.  



 
 

Дзяніс, Кіра:  Вялікі дзякуй, Сяргей Эдуардавіч, за змястоўную гутарку. 

Нам было вельмі прыемна. Усяго Вам найлепшага. Да пабачэння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

                                                                                                  ДАДАТАК   Д 

ПА ПАМЯТНЫХ МЯСЦІНАХ 

 

 

 

На экскурсіі ў Духоўна – асветніцкім цэнтры. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

                     Наведванне Мікольскага манастыра 

 

 

 



 
 

 
 

На экскурсіі ў краязнаўчым музеі. 

 

 



 
 

 
 

Каля дома Георгія Каніскага. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Крыж у гонар святара Георгія Каніскага. 


