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Дарагія браты і сёстры! 

Вы трымаеце ў руках незвычайную 
кнігу “Сакральная культура Касцёла Бе-
ларусі” (каталог выставы). Гэтае выданне 
было падрыхтавана па матэрыялах аднай-
меннай выставы, якая праходзіла ў Нацы-
янальным гістарычным музеі Рэспублікі 
Беларусь з 14 лютага па 18 сакавіка 2019 г. 
Сам факт правядзення такога ўнікальнага 
мерапрыемства з’яўляецца красамоўным 
пацвярджэннем паступовага і плённага развіцця адносін  паміж дзяржавай і 
Касцёлам для духоўнага дабра нашага народа. Сярод шматлікіх сумесных, най-
перш гуманітарных, праектаў, культурны займае асаблівае месца. 

Св. Ян XXIII любіў казаць, што хаця Касцёл не з гэтага свету, але ён у гэтым 
свеце і таму клапоціцца пра яго развіццё згодна з хрысціянскімі каштоўнасцямі.  
Адным з напрамкаў такога развіцця з’яўляецца культура. Корань слова культура 
– “культ”. Гэта азначае, што яна павінна быць прасякнутай духоўнасцю.

Галоўным заданнем Касцёла на сучасным этапе яго развіцця, калі ўсё больш
людзей жыве так, як быццам Бог не існуе, з’яўляецца новая евангелізацыя. Сярод 
шматлікіх напрамкаў яе ажыццяўлення асаблівае месца займае культура. Ме-
навіта яна можа ўнесці свой важкі ўклад у справу новага пераказу Евангелля 
праз мастацтва.

Прыказка кажа, што новае – гэта добра забытае старое. З даўніх часоў Касцёл 
выкарыстоўваў біблійныя вобразы на сценах касцёлаў і кляштараў з мэтай еван-
гелізацыі людзей. Гэтыя вобразы называліся Бібліяй для непісьменных. 

Сёння людзі адукаваныя, і ў нас непісьменных практычна няма. Таксама 
лёгка набыць Біблію ці іншую рэлігійную літаратуру. Але праблема ў тым, што 
людзі іх не чытаюць. У той самы час мастацтва не мае межаў, заўсёды прыцягвае 
чалавека і прамаўляе да яго сваёй мовай, якую разумеюць людзі розных культур 
і традыцый. 

 Выстава “Сакральная культура Касцёла Беларусі”, як плён падпісанага 
мемарандума аб супрацоўніцтве паміж Нацыянальным гістарычным музеем 
Рэспублікі Беларусь і Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіяй, дапамагла яе навед-
вальнікам зазірнуць у багатую гісторыю беларускага сакральнага мастацтва, на 
якім выхаваліся многія пакаленні нашых суайчыннікаў, якія мужна вызнавалі 
сваю веру і баранілі яе ў часы ганенняў.
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Сімвалічна і тое, што выстава адкрылася ва ўспамін апосталаў славян свв. 
Кірыла і Мятода, якія далі народам Усходняй Еўропы Божае слова на зразуме-
лай мове. Яны прадстаўлялі дзве хрысціянскія традыцыі: Заходнюю і Усход-
нюю, гэтым самым спрыялі таму, каб Еўропа дыхала двума лёгкімі – заходняга 
і ўсходняга хрысціянства, што вельмі важна для нашай краіны, дзе перапляліся 
заходняя і ўсходняя культуры, якія твораць непаўторную беларускую культуру, 
адкрытую да людзей розных веравызнанняў і традыцый.

Звычайна на гістарычны музей глядзяць як на месца, дзе прадстаўлена міну-
лае, бо там знаходзяцца гістарычныя экспанаты. У рэлігіі ёсць свая гісторыя, 
якая, тым не менш, вядзе наперад. Выстава “Сакральная культура Касцёла 
Беларусі” з’яўляецца добрым доказам таго, што музей – гэта не толькі мінулае, 
але таксама сучаснасць і будучыня.

Удзячны арганізатарам выставы і выдаўцам дадзенага каталога “Сакральная 
культура ў Беларусі”, выказваю ўпэўненасць, што яна будзе спрыяць духоўнаму 
адраджэнню беларускай нацыі, развіццю міжканфесійнага дыялогу і кансаліда-
цыі нашага народа.

Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, 
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, 
Старшыня Канферэнцыі Каталіцкіх Біскупаў у Беларусі
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Выстава “Сакральная культура 
Касцёла Беларусі” – сапраўднае дасяг-
ненне музейнай галіны нашай краіны. 
Многія творы іканапісу, жывапісу і 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 
кніжныя помнікі, артэфакты з музей-
ных збораў і прыватных калекцый 
упершыню былі прадстаўлены шы-
рокаму колу грамадскасці і знайшлі 
адлюстраванне ў дадзеным каталогу. 

Каталіцкая царква аказала значны 
ўплыў на развіццё выяўленчага і му-
зычнага мастацтва Беларусі. Сёння беларускі касцёл робіць вялікую культур-
на-асветніцкую справу і з’яўляецца моцным сацыяльным інстытутам, а яго са-
кральнае мастацтва – унікальным феноменам духоўнай спадчыны беларускага 
народа. Беларускія святыні даўно сталі візітнымі карткамі беларускай культуры, 
каталіцкая школа іканапісу вядома далёка за межамі нашай краіны, беларускія 
святары карыстаюцца заслужанай павагай за сваю асветніцкую дзейнасць. 

У 2018 годзе беларусы з вялікім гонарам успрынялі навіну аб уключэнні эле-
мента нематэрыяльнай культурнай спадчыны “Урачыстасць у гонар абраза Маці 
Божай Будслаўскай (Будслаўскі фэст)” у Рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны чалавецтва ЮНЕСКА. 

Шчырыя словы падзякі Яго Эксцэленцыі Мітрапаліту Мінска-Магілёўскаму, 
арцыбіскупу Тадэвушу Кандрусевічу за падтрымку ініцыятывы па арганізацыі 
выставы і ўсім тым, хто спрычыніўся да ажыццяўлення праекта. 

Павел Сапоцька, 
дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея 
Рэспублікі Беларусь 



Раздзел I 
Абразы
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Каталог выставы

1. АБРАЗ “МАЦI БОЖАЯ СНЕЖНАЯ”.
Сяр. 19 ст. Санкт-Пецярбург. 
Цынк, пазалота, алейныя фарбы, срэбра.
З прыватнай калекцыi I. Сурмачэўскага

2.  АБРАЗ “АДАМАВА МАДОННА”
(г. зв. Мадонна Адама Мiцкевiча,
цi Madonna orans). 19 ст. Гродна.
Дошка, алей. З прыватнай калекцыi
I. Сурмачэўскага
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Каталог выставы

5.  АБРАЗ “СВЯТАЯ МАРЫЯ МАГДАЛЕНА”.
18 ст. Гродна. Палатно, алей. З прыватнай калекцыi
I. Сурмачэўскага

6.  АБРАЗ “МАЦI БОЖАЯ АПЕКА”
(“Madonna della Misericordia”). 
18 ст. Беларусь. Палатно, алей
З калекцыi галерэi “Прадмесце”
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18.  ЗБОРНIК ЛIТУРГIЧНЫХ  МАЛIТОЎНЫХ ТЭКСТАЎ: “СУПОЛЬНАЕ НАБАЖЭНСТВА…
СЛУЖБА ЗА ПАМЕРЛЫХ…” (“Devotio communissa… Officyum za umarlych…”).
1826 г. Варшава. Друкарня Святога Крыжа. Прызначаны для ўжытку святароў i клерыкаў Кангрэгацыi айцоў мiсiянераў 
ад Св. Вiнцэнта. Бытаваў таксама на беларускiх землях. Нацыянальны гiстарычны музей Рэспублiкi Беларусь



Аўтар ідэі: Павел Сапоцька, дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея 
Рэспублікі Беларусь.

Кіраўнік праекта: Аляксандр Храмы, намеснік дырэктара Нацыянальнага 
гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь.

Куратар праекта: Надзя Бука, мастак, двойчы стыпендыят спецыяльнага 
фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі.

Кансультанты праекта:
     ксёндз-канонік Юрый Санько, пробашч касцёла Святой Тройцы (Святога 
Роха) на Залатой Горцы ў Мінску;

Сяргей Харэўскі, мастацтвазнаўца.

Над праектам працавалі: 
Аліна Красоціна, загадчык навукова-метадычнага аддзела Нацыянальнага 

гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь;
Вераніка Акудовіч, вядучы навуковы супрацоўнік навукова-метадычнага 

аддзела Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь;
Юрый Лаўрык, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела пісьмовых і 

выяўленчых крыніц Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь;
Ірына Зварыка, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела рэчавых помнікаў 

Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь.

Вёрстка каталога: Марыя Лустава.
Фота: Кацярына Аляксеева, Віктар Ведзень, Уладзiмiр Суцягiн. 

На выставе экспанаваліся прадметы з прыватных калекцый Ігара Сурмачэўскага і 
Святланы Шэйпа.
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