
Экскурсія Ў МУЗЕІ КНІГІ І ДРУКУ па тэме: “Духоўная літаратура” 

У раздзеле “Духоўная літаратура” нашага музея змешчаны найбольш важныя 

для кожнага верніка выданні. Чытаючы іх, мы як бы размаўляем з самім 

Госпадам. Адкрываюць экспазіцыю абразы, як праваслаўныя, так і каталіцкія: 

Хрыстос Пантакратар, Маці Божая Замілавання, Маці Божая Казанская, Маці 

Божая Вострабрамская. Усе яны выкананы на метале і адносяцца да 19 пачатку 

20 ст. Дзве вялікія літаграфіі  “Благаслаўленне Дому” ,”Храм Гроба 

Гасподняга” адзіныя, што засталіся ў разрабаванай хаце Цішка Марыі, якую 

вывезлі ў 1940 годзе ў Сібір. Драўляная скульптурка Хрыста ў цярновай 

кароне-невядомы майстар сапраўды меў натхненне Божае, каб так праўдзіва 

паказаць аблічча Хрыста перад Галгофай. Бронзавы абраз -складзень пачатку 

19 стагоддзя упрыгожаны эмаллю, мае цікавую гісторыю. Падараваў яго для 

нашага музея святар Мёрскай царквы айцец Мікалай Рунда. Вось яго аповед: 

“Гэты абраз сведка пакутніцкага лѐсу благачыннага Іаана. Ён быў арыштаваны 

ў 30-я гады 20 т.. І сасланы спачатку ў Салавецкі лагер, а потым вывезены ў 

Сібір. Абраз заўсѐды трымаў пры сабе, хаваў пад час шматлікіх вобыскаў. Вера 

дапамагла вытрымаць усе нялюдскія здзекі і жахі сталінскіх лагераў. Маленькі 

абраз на дзесяцігоддзі стаў для айца Іаана сімвалам царквы Божай і кожную 

вольную хвіліну ѐн шчыра маліўся, прыціскаючы яго да грудзей. Вярнуўшыся 

з лагеру, нягледзячы на часы хрушчоўскага ваяўнічага атэізму, ѐн працягваў 

служыць у царкве Ялты сваім палымяным пастырскім словам. Перад смерцю, 

ѐн перадаў абраз айцу Мікалаю, які адслужыў потым па  

нябожчыку паніхіду.Галоўная кніга для веруючых яўрэяў і хрысціян  

з'яўляецца Біблія. Толькі іудзеі прызнаюць яе Стары Запавет, які складаецца з 

39 асобных кніг, а хрысціяне таксама і Новы Запавет, які па аб'ѐму ў тры разы 

меншы. Нягледзячы на тое, што да вайны большасць насельніцтва Міѐраў былі 

яўрэі, у экспазіцыі музея толькі адна іх кніга Талмуд напісаная на старажытнай 

яўрэйскай мове іўрыце і выдадзеная ў 1882 годзе ў Коўне(Каўнасе ). Кніга 

цудам ацалела на гарышчы аднаго з яўрэйскіх дамоў.  

Немцы знішчалі не толькі людзей, але і іх матэрыяльную і духоўную культуру. 

Самае вялікае па памерах выданне нашага музея  

–напрастольная Біблія, выданне 1904 года Маскоўскай сінадальнай 

тыпаграфіі. Праваслаўныя святары чыталі яе пад час царкоўнай службы. 

Самае старое выданне Бібліі ў нашым музеі “Польска-лацінская біблія” 

пачатку 19 стагоддзя. Знойдзена яна ў Лявонпалі і хутчэй за ўсѐ гэтае выданне 

знаходзілася ў бібліятэцы Лапацінскіх. У 1919 годзе апошні ўладальнік 

Лявонпаля перадаў свой палац пад касцѐл і тады, напэўна, частку рэлігійных 

кніг падараваў святару. На жаль, большая  

частка Лявонпальскай бібліятэкі, а яна налічвала каля 10 тысяч тамоў, была  



спалена ў 1939 годзе чырвонаармейцамі. Ёсць у музеі і больш позняе выданне 

гэтай жа Бібліі. Добра захаваная кніга надрукавана ў 1863 годзе ў Вільні ў 

вядомай друкарні Юзэфа Завалзкага. Пераклад яе з лацінскай вульгаты на 

польскую мову выканаў вядомы знаўца Бібліі ксѐндз Якуб Вуйка. Гэта 

найбольш грунтоўнае выданне ў 6 тамах з шматлікімі каментарыямі. Да 19 

стагоддзя адносяцца і два ілюстраваныя выданні Старога запавету на польскай 

мове. Падобныя выданні маглі знаходзіцца ў шляхецкіх сядзібах, бо 

большасць сялян была непісьменная, ды і кнігі ў тыя часы каштавалі дорага. 

Надрукаваныя дробнымі літарамі, іх цяжка было б чытаць святарам пад час 

святой імшы ў касцѐле. Больш распаўсюджанай стала Біблія ў нашай 

мясцовасці пасля адкрыцця царкоўнапрыходскіх школ.  

Шмат выдаецца скарочаных выданняў, папулярна напісаных. Такімі 

выданнямі маглі карыстацца і ў выкладанні Закона Божага. Іх маглі чытаць 

нават вучні. Самае старое падобнае выданне адносіцца да 1875  

года. Знайшлі яе сябры гуртка Арганаўты мінулага ў вѐсцы Чэрасы, дзе і 

знаходзілася царкоўна прыходская школа. На польскай мове ў экспазіцыі 

музея знаходзяцца папулярныя выданні Бібліі, якія адносяцца да перыяду 

міжваеннай Польшчы ( 1918-1939). Менавіта ў той час у польскіх школах было 

выкладанне рэлігіі. Біблейскія выданні былі прыстасаваны для розных класаў 

у залежнасці ад узросту вучняў. Для прыклада, у другім класе  

агульнаадукацыйнай школы вывучалі “Біблейскія гісторы”апрацаваныя для 

кароткага чытання дзецям ксяндзом Юзэфам Бочарам. У экспазіцыі нашага 

музея ѐсць выданне гэтай кнігі 1926 года выдавецтва імя Ассалінскіх у Львове. 

У музеі знаходзіцца і рэдкае выданне першых біблейскай гісторыі для дзяцей 

на беларускай мове ў перакладзе Сяргея Паўловіча, якая была надрукавана ў 

Вільні ў 1927 годзе. У нашай мясцовасці мала было пратэстантаў, выхадцаў 

перш за ўсѐ з Германіі, Латвіі, Эстоніі, Швецыі. Але пад час пошуку нам 

пашчасціла знайсці Біблію на нямецкай мове. Гэта дакладны пераклад святога 

пісання выканана была Яшчэ Марцінам Лютэрам ў 1520 годзе. Наша выданне 

надрукавана ў 1863 годзе. Хутчэй за ўсѐ  

яно належала сям’і аптэкараў Адлераў, якія жылі ў Друі яшчэ з 19 стагоддзя. 

Але асабліва багата ў музеі выданняў Новага Запавету. Яны складаюцца з 

асобных кніг чатырох Евангелляў ад Іаана, Матфея, Лукі, Марка, пасланняў 

апосталаў Паўла, Пятра. Большасць выданняў кішэннага фармату, каб зручна 

заўсѐды іх было мець з сабою і чытаць слова Божае нават у дарозе. Евангеллі  

пераважаюць на польскай, рускай мовах, але ѐсць выданні і на 

стараславянскай, італьянскай, лацінскай, шведскай. Цікавае выданне было 

падаравана ў 2009 годзе вучаніцай нашай школы Шабанавай Насцяй. 

Захаваўся на Евангеллі 1845 года надпіс: “На малітвенную памяць Марыі  

Сцяпанаўне Чарновай. 1905 год”. Запіс сведчыць аб тым, як людзі 

зберагалі кнігі, што нават і праз 60 год яна была добрай захаванасці і магла 

служыць людзям. Маліліся ў той час у касцёле па-польску, таму вельмі 

спрыяльным было адкрыццё новых школ, дзе дзеці навучаліся польскай мове. 

Малітвы, літаніі і песні вернікі не толькі завучвалі на памяць, але большая 



колькасць парафіян маглі чытаць і Святое Пісанне. Амаль да канца XX 

стагоддзя, калі ў мёрскім храме пераважала богаслужэнне на польскай мове, 

набытыя ў тыя часы кнігі для малітваў верна служылі некалькім пакаленням 

католікаў. Асабліва вялікую ролю гэтыя малітоўныя кнігі адыгралі ў гады 

ваяўнічага атэізму, калі немагчыма было друкаваць рэлігійныя выданні, а 

прывозіць з Польшчы было дастаткова складана. Пералічым далёка не поўны 

спіс выданняў 1920—1930 гадоў XX стагоддзя на польскай мове, якія мёрскія 

парафіяне маглі выкарыстоўваць для малітваў як дома, так і ў касцёле. 

Найбольш папулярная была “Кароткая Біблейская гісторыя, або малы 

катэхізіс”, напісаная ксяндзом Г. Кавалеўскім, яна вытрымала некалькі 

дзясяткаў выданняў. Выкарыстоўвалася як у школах, так і для падрыхтоўкі 

дзяцей да першай Святой Камуніі. Найбольш распаўсюджана была і кніга 

“Біблейскія гісторыі”, апрацаваная для кароткага чытання дзецям ксяндзом 

Юзэфам Бочарам. У нашым зборы ёсць выданне гэтай кнігі 1926 года 

выдавецтва імя Ассалінскіх у Львове. Разнастайныя назвы шматлікіх 

малітоўнікаў, якіх шмат выдавалася ў польскіх гарадах і ў Вільні ў міжваенны 

перыяд. Прывядзём прыклад толькі некаторых з іх: “Голас да Бога”, 

надрукаваны ў горадзе Чэнстахова ў 1930 годзе. У гэтым жа горадзе 

надрукаваны і зборнічак малітваў пад назвай ”Ойча наш” 1927 года. У 

Чэнстахове пабачыў свет і зборнік малітваў і песень, таксама на польскай мове 

пад назвай “Вітай Марыя”, год друку 1930. На працягу некалькіх 

дзесяцігоддзяў першай паловы XX стагоддзя друкаваўся зборнік малітваў пад 

назвай “Езус, Марыя, Юзэф”, таму ў фондах нашага музея захоўваюцца 

некалькі іх асобнікаў розных гадоў выдання. Шанаваўся ў міжваенны перыяд 

і малітоўнік ксяндза С. Скурскага з Кракава пад назвай “Маліся і працуй”. 

Папулярны быў у вернікаў малітоўнік “Pokarm duszy”. У католікаў у гонар 

Маці Божай адбываліся на працягу мая ўрачыстыя набажэнствы, і таму 

друкаваліся асобныя зборнікі малітваў да гэтага часу пад назвай “Майскія 

набажэнствы”. Вялікае значэнне для католікаў мелі выданні “Аб цярпеннях у 

жыцці, як міласэрнасці Божай”, таксама надрукаванае ў Вільні ў 1924 годзе, і 

“Кароткае разважанне аб муках Панскіх”, выдадзенае ў Львове ў 1929 г. 

Асабліва шмат у міжваенны перыяд надрукавана на польскай мове “Святога 

Евангелля” кішэннага фармату. Большасць з іх пабачыла свет у Кракаве 

коштам ордэна езуітаў.Акрамя кніг, патрэбных для малітвы, друкавалася 

вялікая колькасць папулярных выданняў, прысвечаных жыццю і дзейнасці 

каталіцкіх святых, мучанікаў за веру, напрыклад К. Мярка “Святы Клеменс” 

1926 г., “Святы Юзэф”, “Святы Антоній”, “Святая Тэкля”, “Святая Барбара” і 

г.д. Вялікі павучальны змест мела арганізаванае Віленскай дыяцэзіяй выданне 

лісткоў пад назвай “Навука веры і звычаяў”, прысвечаных розным падзеям 



рэлігійнага жыцця. У міжваенны перыяд надрукавана вялікімі тыражамі 

больш за сто лісткоў, прысвечаных разнастайным злабадзённым тэмам 

каталіцкага веравучэння. У іх у павучальнай форме распавядаліся і 

тлумачыліся рэлігійныя прыказанні, жыццё святых і мучанікаў за каталіцкую 

веру, напрыклад “Марыя Маці ўсіх верных”, “Бог ёсць”, “Жыццё св. 

Себасцьяна”, “Жыццё св. Веранікі”, “Жыццё св. Тэрэзы” і шмат іншых. У 

нашай парафіі распаўсюджваліся і варшаўскія выданні ксяндза Эдварда 

Вуйтчака “Праўда Божа”. Шмат у той час друкавалася каталіцкіх газет і 

часопісаў як для дарослых, так для дзяцей і моладзі. Найбольш папулярнымі у 

католікаў да вайны былі газеты “Госць нядзельны”, “Наш прыяцель”, часопіс 

“Рыцар Беззаганнай”. Чытанне гэтых выданняў узмацняла вернікаў духоўна, 

умацоўвала іх веру. 

 


