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Лявон Карповіч: Малая падарожная кніжка – вялікая падзея ў гісторыі 

краіны 

 

Анатацыя. Артыкул прысвечаны 500-годдзю выдання «Малой падарожнай кніжкі» і 

стварэнню першай на тэрыторыі Ўсходняй Еўропы друкарні, заснаванай беларускім 

першадрукаром Францішкам Скарынам у пачатку 1520 у Вільні, сталіцы Вялікага 

Княства Літоўскага. Аўтар спрабуе перадаць характэрныя рысы эпохі ў Еўропе і 

Вялікім Княстве Літоўскім, раскрыць змест і асаблівасці «Малой падарожнай 

кніжкі», згодна з задумамі Францішка Скарыны, яе лёс і паказаць значэнне чыну 

Скарыны ў яго час і для сучаснасці. У артыкуле змешчаны ўсе гравюры, якімі 

ілюстраваная «Малая падарожная кніжка». Разлічана на ўсіх, хто цікавіцца 

дзейнасцю Францішка Скарыны і помнікамі Беларускай мовы і пісьменнасці. 

 

 

Жыве яго Слова – У ім дух Адраджэння, 

Малітва-замова Супроць адчужэння. 

Хвала табе, Маці святая – Краіна, 

Што ты нарадзіла Прамудрага сына! 

Васіль Жуковіч 

 

Ён ляцеў на Радзіму… Ляцеў думкаю, бо падарожжа было доўгім і складаным…         

А найгоршым быў Вроцлаў, дзе немалая частка надрукаваных у Празе кніг была 

рэквізаваная. Але, нарэшце, палягчалыя фуры з тыпаграфскім скарбам рушылі 

наперад. Карона заставалася за плячыма. Наперадзе было Вялікае Княства 

Літоўскае. 

 

Здавалася, што самае галоўнае ўжо зроблена ў Празе. 23 Кнігі Бібліі на роднай мове! 

Лічыцца, што з друкарні ў Празе выйшла каля 10 тысяч кніг. Але ў Празе…  

 

Прага выбрана не выпадкова. З 1516 трон у Чэхіі займаў плямяннік Вялікага Князя 

Літоўскага Жыгімонта Старога Людовік Ягелонскі, горад перажываў уздым… Але 

галоўнае – для гіганцкай працы па перакладу і выданню Бібліі на роднай мове, што 

з боку каталіцкай і артадаксальнай праваслаўнай царквы было ерассю, 

пратэстанцкая Прага была найбольш прыдатнай. 

 

Францішак Скарына жыў і тварыў на хвалі ўздыму духоўнага і грамадскага жыцця 

Еўропы. У 1513 Васка дэ Бальбоа адкрыў Ціхі акіян і выйшаў на Амерыканскі бераг. 

1519-1522 – Магелан здзейсніў першае кругасветнае падарожжа. Рафаэль Санці 

(1483–1520) намаляваў карціны «Афінская школа», з мяркуемай постаццю Скарыны 

(1511), і «Сікстынская Мадонна» (1513). Мікеланджэла (1475–1564) завяршыў працу 
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над карцінай «Стварэнне Адама» (каля 1511). Томас Мор (1478-1535) напісаў 

«Залатую кніжачку, гэтак жа карысную, наколькі і пацешную аб найлепшым 

прыладзе дзяржавы і аб новым востраве Утопія» ці проста «Утопія» (1516). У 1519 

пабачыў свет «Атлантычны кодэкс» – манускрыпт Леанарда да Вінчы – 1119 

старонак, якія ўтрымліваюць чарцяжы і запісы на розныя тэмы – аэрадынаміка, 

зброя, музычныя інструменты, матэматыка, батаніка… Ішлі многалікія войны па 

ўсіх накірунках. І раптам 31 кастрычніка 1517 года, калі Скарына распачаў працу па 

друкаванню Бібліі, у Вітэнбэргу ў замкавым касцёле з вуснаў прафесара Марціна 

Лютэра прагучала 95 тэзісаў, якія змянілі свет.  

І былі ўсяго чатыры культуры, якія паспелі з перакладамі Бібліі да пачатку 

Рэфармацыі ў Еўропе: нямецкая, італьянская, чэшская ды наша. У гэтым свеце жыў 

і працаваў Францішак Скарына. І цяпер пакідаў яго. Пакідаў эпіцэнтр Высокага 

Адраджэння, каб несці яго ў Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае. 

 

Што адбывалася, што чакала яго на Радзіме? Поўным ходам ішла Расейска – 

Літоўская вайна 1512–1522 гадоў, вядомая таксама як Дзесяцігадовая вайна – вайна 

паміж Расеяй і аб'яднанымі сіламі Вялікага Княства Літоўскага і Польскага 

Каралеўства. Завяршылася далучэннем да Расеі смаленскіх земляў. Праваслаўная 

царква ў Вялікім Княстве перажывала глыбокі крызіс. Яна была занадта 

кансерватыўнай і не прымала пераменаў, што адбываліся ў еўрапейскай адукацыі і 

культуры. Святары звычайна мелі нізкі ровень асветы, часта не разумелі нават 

царкоўнаславянскай мовы, на якой маліліся. У той жа час рабіліся многія намаганні, 

каб выстаяць. Распачалася праца над Статутам Вялікага княства Літоўскага. З пад 

пяра Міколы Гусоўскага выйшла «Carmen de statura feritate ac venatione bisontis» – 

Песня пра зубра (1521–1522). Ідзе будаўніцтва Мірскага замку. Краінай правіць 

Жыгімонт І Стары, які ўлюбёны ў гукі і песні Радзімы, як і яго дзед Ягайла, які 

зачароўваўся птушынымі спевамі ў Белавежскай пушчы. Толькі што прыехала ў 

ВКЛ Бона Сфорца, якая аказала значны ўплыў на пашырэнне найноўшых 

заходнееўрапейскіх культурных і тэхнічных дасягненняў эпохі Рэнесансу ў Вялікім 

Княстве, актыўна ўзялася за эканамічную рэформу. Але чакала яго на Радзіме і 

стрыманая, а часцей адкрыта варожая пазіцыю праваслаўнага духавенства. 

 

Ён ляцеў на Радзіму…  Скарына лічыў што і Полацк і Вільня зачакаліся яго, як і ён, 

бо сумаваў і марыў аб Радзіме.  Знакава, што ён уязджаў у Вільню праз Крэўскія 

вароты, праз  якія шляхам з Полацку ўязжаў Альгерд, калі тры разы хадзіў ваяваць у 

Маскву. Цяпер гэта знакамітая Вострая брама. Марыў Францішак Скарына ў Вільні 

пачаць з музыкі і залатарогага аленя шчасця, «…што на рагах гальчастых Сонца нёс 

перад сабою!» Яго вяла ня толькі вялікая любоў, якую ён выказаў у знакамітым 

выразе: «…люди, игде зродилися и ускормлены суть по бозе, к тому месту великую 

ласку имаюць», але і разуменне адказнасці і вялікая ідэя. У сталіцы Вялікага Княства 
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ён заложыць першую тыпаграфію і надрукуе кніжку для штодзённага ўжывання як 

мага большай колькасцю людзей. Ён будзе ў Вільні друкаваць-ціснуць акафісты 

(радасныя спевы, у якіх адбываецца хвала Божай маці, Збаўцу або іншым Святым і 

выконваецца стоячы), каноны (малітвы, прысвечаныя Хрысту, Багародзіцы ці 

Святому і звязаныя з пэўнымі падзеямі са Старога Запавету), каб спявалі гусляры, 

дзяўчаты і хлопцы, а яшчэ падарожнікі, дастаўшы з кішэні Малую падарожную 

кніжку. 

 

У Вільні працавалі адчайна. Колькасць надрукаваных старонак уражвала. Акафісты  

і каноны выляталі птушкамі многакрылымі: акафісты з дванаццаццю, каноны з 

васьмю. Былі акафісты і па 16 лістоў. Усяго акафістаў і канонаў за 1522 было 

надрукавана 168 старонак, «Часаслова» – 60, «Шасціднеўца» – 36, «Псалтыра» – 

140… За год 427 старонак тэксту. 

 

 
Тытульны ліст «Акафіста Ісусу».                                                                               

Багародзіца разам з анёламі радуецца, слухаючы пахвалу ў гонар яе Сына. 

 

Праз два гады ў 1522 Скарына трымаў у руках сваю мару. «Малая падарожная 

кніжка» гатова! Усяго ў склад першага Віленскага выдання «Малой падарожнай 

кніжкі» увайшлі: «Псалтыр», «Часасловец», «Акафіст магіле Гасподняй», «Канон 

магіле Гасподняй», «Акафіст архангелу Міхаілу», «Канон архангелу Міхаілу», 

«Акафіст Іаану Прадцечы», «Канон Іаану Прадцечы», «Акафіст Багародзіцы», 

«Канон Багародзіцы», «Акафіст святым Пятру і Паўлу», «Канон святым Пятру і 

Паўлу», «Акафіст святому Міколе», «Канон святому Міколе», «Акафіст крыжу 

Гасподняму», «Канон крыжу Гасподняму», «Акафіст Ісусу», «Канон Ісусу», 

«Шасцідневец», «Канон пакаяльны», «Саборнік», у якім «Святцы» і «Пасхалія», а 

таксама агульнае пасляслоўе «Писаныи речи в сей Малой подорожной книжце по 

ряду кратце положены суть».  
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Друкарня Францыска Скарыны ў Вільні 1525 г. 1940-1944. Язэп Драздовіч (1888-

1954). З калекцыі Музею старажытнабеларускай культуры Цэнтру даследаванняў 

Беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 

 

Гэта быў новы ва ўсходнеславянскім кніжным пісьменстве тып зборніка, адрасаваны 

як людзям духоўнага звання, так і свецкім – купцам, службовым асобам, рамеснікам, 

воінам, якія па характары сваіх заняткаў павінны былі часта вандраваць і ў дарозе 

прыгадаць і словы малітваў, а пры неабходнасці атрымліваць канфесіянальную і 

астранамічную інфармацыю.  

 

Тытульны ліст «Акафіста Багародзіцы». Перад аналоем – Дзева Марыя. Ёй прынёс 

вестку Архангел Гаўрыіл: хутка ў яе павінен нарадзіцца Сын Ісус Хрыстос.             

 

 

Дзеля спаталення красы сваіх суайчыннікаў Францішак Скарына стварыў кнігу, 

кажучы словам Уладзіміра Караткевіча, прыўкраснай, зрабіўшы некаторыя старонкі 

бел-чырвона-белымі, у колерах народных, у колерах Сцяга абаронцаў Радзімы і 

колерах Сцяга Хрыста. 
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Тытульны ліст «Акафіста Ісусу» з «Малой падарожнай кніжкі».                                             

Багамаці з Сынам разам з Анёламі слухае Акафіст Ісусу 

 

Толькі адну кнігу Скарына выдаў двойчы, і толькі адна прадмова была ім 

перадрукаваная двойчы. Гэтая кніга – Псалтыр, гэтая прадмова – «Прадмова да 

Псалтыра». «Прадмова да Псалтыра» пачынаецца словамі з 2-га паслання апостала 

Паўла да Цімафея (2 Цім. 3:16–17: «Усё Пісанне натхнёна Богам і карыснае для 

навучання, дакору, выпраўлення і ўзгадавання ў справядлівасці, каб дасканалым быў 

чалавек Божы, настаўлены на ўсякае добрае дзеянне»). Нездарма галоўны ўваход 

Нацыянальнай бібліятэкі ў Менску сімвалічна выкананы ў выглядзе раскрытай кнігі 

з словамі з Прадмовы да Псалтыра Францыска Скарыны «Каб быў дасканалым Божы 

чалавек» на 19 мовах свету.  

 

Псалтыр у Скарыны – гэта сімвал усіх духоўных каштоўнасцяў, драматычнае 

станаўленне якіх адлюстравала Біблія, падсумаваўшы вынікі ўсёй старажытнай 

культуры. «Псалтырь же едина вся тые речи в собе замыкаеть и всех тых учить и все 

проповедуеть»: лечыць хваробы цела і душы, асвятляе і лагодзіць сэрца і розум, 

адганяе смутак, мацуе дружбу людзей, прабуджае ў іх любоў да чалавека і ўсяго 

жывога. 

 

«Псалом ест ангельская песнь, духовный темъян, вкупе тело пѣнием веселить, а 

душу учить. И что есть, чего в псалмох не найдешь? Ест ли там вѣличества божия и 

хвалы его? Там ест справедливость. Там ест чистота душевная и телесная. Там ест 

наукы всякое правды. Там мудрость и разум досконалый. Там ест милость и 

друголюбство без льсти, и все инший добрые нравы якобы со источника оттолѣ 

походять. Там ест великая тайна о бозѣ в тройци едином, по воплощений господа 
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нашего Исуса Христа, и о вмученьн его невинном, и о воскресении из мертвых. Там 

ест надежа востания из мертвых и вечного живота, боязнь страшного суду и вечьного 

огня. Там ест многых скрытных тайн зрявление. Вси тыи речи якобы у великом 

сокровищи в сей малой Псалтыри знайдешь». 

 

Першая частка «Падарожнае Кніжыцы», «Псалтыр», мае наступны, напісаны 

цынобрай (бліскучы чырвоны альбо пунсовы пігмент) загалоўны аркуш: 

«Починаеться Псалтирь, или Песни Святого Пророка Божиа, Давыда, царя 

Иерусалимского: о Христе». У «Псалтыру» 140 аркушаў альбо 280 старонак. На 

звароце загалоўку надрукавана ў Беларускай мове: «Предъсловие во Псалтирь: 

Всякое писание, Богомъ водухненое, полезно есть ко вчению... И видечи таковые 

пожитки в так малой книзе, я, Францишек, Скорининъ Сынъ с Полоцка града, в 

лекарскихъ наукахъ докторъ, повелелъ есми Псалтырю тиснути рускими словами, а 

словенскимъ языкомъ». 

 

 

Тытульны ліст «Псалтыра» 1522. «Починаеться Псалтирь, или Песни Святого 

Пророка Божиа, Давыда, царя Иерусалимского: о Христе». 

 

Па «Псалтыры» навучыўся чытаць і пісаць кірылічнымі літарамі маленькі 

Францішак у доме бацькоў. Як успамін гучалі для яго словы: «Псалом жестокое 

сердце мякчить и слезы с него, якобы со источника, изводить... вкупе тело пением 

веселить, а душу учить». 

 

Адна з частак «Малой падарожнай кніжыцы» называецца «Сборник», дзе падаюцца 

звесткі з календара. Тут Скарына тлумачыць назвы месяцаў: «генуарь зовемы 

стычень», «февраль рекомы люты», «априль зовемы кветень», «июнь рекомы 

чирвец», «сентеврий зовемы вресень», «ноемврий же есть грудень» і г. д. 

Паведамляецца, колькі дзён у кожным месяцы, даўжыня дня і ночы, напрыклад: 17 
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ліпеня «день имать годин 17, а нош 8». У «Святках» дадаткова даюцца звесткі аб 

тым, «колико которые дни в году, или ноши держать часов и дробных (мінут) я яко 

година прибудеть которому дню или нощи, все написано есть... К тому есть личбы 

которого году была гибель месецева, или затмение солнъцево, то при паскали 

знаидеш, того ж году, месяц, день, и годину неомылно написану тое гибели 

месецевы, или затмения солнцева». «Малая падарожная кніжка» дапоўненая 

календаром сонечных і месяцавых затменняў і акравершамі, у якіх пачатковыя 

літары радкоў, прачытаныя зверху ўніз, утвараюць якое-небудзь слова. Прынцыпы 

акраверша Францішак Скарына выкарыстаў ўпершыню ў беларускай і ўсёй 

усходнеславянскай літаратуры, зашыфраваўшы ў тэкстах «Малой падарожнай 

кніжкі» сваё аўтарства. Два акафісты ў гонар Яна Хрысьціцеля і Імя Ісусавага, маюць 

акравершы ПИСАЛ ДОКТОР СКОРИНИЧ ФРАНЦИСКУС і ДЕЛАЛ ДОКТОР 

СКОРИНІИЧ ФРАНЦИСКУС, гэта сведчыць, што яны складзены Скарынай. 

 

Скарынаўская «Пасхалія», як частка «Малой падарожнай кніжыцы», змяшчае ў сабе 

даты святкавання Вялікадня на працягу дваццаці год (з 1523 па 1543), што і дало 

магчымасць вызначыць дату друкавання кнігі. Справа ў тым, што святкаванне 

Вялікадня ў хрысціян не мае пэўнай даты, і кожны год дата іншая.  

 

Справядліва назваць Францішка Скарыну адным з першых дзеячаў Рэфармацыі ў 

Вялікім Княстве Літоўскім, распачынальнікам беларускай Рэфармацыі. Бо ўся 

дзейнасць Скарыны – гэта перш за ўсё рэфарматарская дзейнасць, накіраваная на 

аднаўленне асабістых адносінаў чалавека з Богам. Усе прадмовы першадрукара 

прасякнуты ідэямі Рэфармацыі, прагненнем вярнуць хрысціянаў да першакрыніцы – 

Бібліі. «Менавіта Скарына насцеж распахнуў для Беларусі эпоху Залатога веку» 

(Павал Севярынец).  

 

Тытульны ліст «Канона Ісусу».                                                                                              

Ісус Хрыстос у Храме навучае Законавучыцеляў Юдэйскіх. 
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Ішоў час і на нашыя землі абрынуліся знішчальныя беды. Найбольшая з іх – 

МАСКОЎСКІ КРЫВАВЫ ПАТОП – НЕВЯДОМАЯ ВАЙНА 1654-1667. Колькасць 

насельніцтва краіны скарацілася больш як удвая – з 2,9 да 1,4 млн. чалавек. 

Спатрэбiлася 125 гадоў, каб колькасць насельніцтва ВКЛ дасягнула ўзроўню 

сярэдзіны XVII ст. Пра Францішка Скарыну і пра «Малую падарожную кніжку» 

амаль на 300 гадоў забыліся. І толькі ў пачатку 90 гадоў ХVIII стагоддзя ў Празе 

чэшскі славіст Ёзэф Даброўскі (Dobrovsky J. Litterarische Nachrichten… Prag? 1796. 

S. 105) вярнуў імя Скарыны для грамадства, знайшоўшы «Малую падарожную 

кніжку», як След залатарогага аленя, у зборы Ураціслава з Мітравіч. 

 

 

Тытульны ліст «Канона Іаану Прадцечы». 

Святы Ян Прадцеча хрысціць у Ярдане Госпада нашага Ісуса Хрыста. 

 

У Беларусі ж пачалі казаць аб Скарыне толькі ў 1920 гады. З таго часу яго жыццё і 

асветніцкая дзейнасць адлюстраваны ў навуковых працах, жывапісу, тэатры і кіно… 

 

Кнігі «Малой падарожнай кніжкі» захаваліся ў вельмі малой колькасці: найбольш 

распаўсюджанымі зʼяўляюцца «Псалтыр» і «Часасловец» (па 9 экзэмпляраў), самыя 

рэдкія Канон пакаяльны» (2 экз.), «Саборнік» і «Шасцідневец» (па 4 экз.), а 

«Пасхалія», як састаўная частка «Саборніка», захавалася толькі ў адным 

капенгагенскім экзэмпляры. У Беларусі да апошняга часу не было ніякага 

экзэмпляру «Малой падарожнай кніжкі”. І толькі ў 2017 годзе «Белгазпрамбанк» 

набыў у прыватнага калекцыянера «Малую падарожную кніжку», выдадзеную 

Францыскам Скарынам, у карпаратыўную калекцыю «Белгазпрамбанку». У адным 

пераплёце 18 кніг, упрыгожаных унікальнымі гравюрамі, застаўкамі і ініцыяламі, 9 

з якіх маюць пасляслоўе самога Скарыны. Менавіта гэту кнігу эксперты лічаць 

першай кнігай, выдадзенай у Вялікім Княстве Літоўскім. 
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«Малая падарожная кніжка». Сёння гэта адзіны экзэмпляр кнігі ў Беларусі. 

 

Паводле слоў дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Рамана Матульскага, 

набыццё Белгазпрамбанкам «Малой падарожнай кніжыцы» у калекцыю ставіць 

Беларусь на трэцюю пазіцыю па колькасці арыгінальнай спадчыны Скарыны. 

Найбольшая колькасць кніг сёння ў Расеі, а ўсяго вядома аб наяўнасці 520 

арыгіналаў Францыска Скарыны ў свеце. 

 

 З нагоды 500-годдзя выдання «Малой падарожнай кніжкі» лідарка дэмакратычных 

сіл Святлана Ціханоўская разам з Беларускай Радай Культуры прапанавалі абвесціць 

2022 – Годам Скарыны. 

 

Мэмарыяльная табліца Францыску Скарыну ў Вільні на доме № 19 па вул. Вялікай 

 

Каб ушанаваць гэтую важную гістарычную падзею ў духоўна-рэлігійным жыцці, 

якой з’яўляецца 500-годдзе выданне першага беларускага малітоўніка, 20 студзеня 

2022 у Менску, Полацку, Вільні, Варшаве, Падуі і Празе адбыліся ўрачыстыя 

цэлебрацыі Святой Імшы.  
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У Полацку Святая Імша адбылася з удзелам біскупа Алега Буткевіча ў парафіі 

Святога Андрэя Баболі. У набажэнстве ўдзельнічалі таксама святары грэка-

каталіцкага абраду і шматлікія вернікі. У сваім слове да вернікаў біскуп Алег 

Буткевіч сазаў, што «Францішак Скарына з’яўляецца для нас прарокам, (…) тым, хто 

ў сваім жыцці перадусім прагнуў жыць Божым словам і гэтым дзяліцца». Таксама 

іерарх падзякаваў Богу за жыццё Беларускага першадрукара, за яго асветніцкую і 

друкарскую дзейнасць, якая дапамагла ў тым, «каб малітва спадарожнічала 

чалавеку».  "Хай не бянтэжыцца сэрца ваша" (Паводле Яна 14:1). 

 

 

 

Liavon Karpovich: A Short Travel Book – A Momentous Event in Our Country’s 

History (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 88-97, www.sakavik.net)  

This article is dedicated to the publishing of A Short Travel Book and the creation of the 

first printing press that appeared in Eastern Europe some 500 years ago. Through the work 

of the first printer of books, Francishak Skarina, this all took place in 1520 in the city of 

Vilnius which at that time was the capital of The Grand Duchy of Litva. The author 

attempts to capture and describe the typical characteristics of that epoch within Europe and 

The Grand Duchy of Litva. He centres on the content and particulars found in A Short 

Travel Book, as seen through Francishak Skarina’s eyes. He goes on to demonstrate the 

book’s destiny and the significance of Skarina’s activities during that time and how that 

has reached down to our time. The article includes all the engravings that were illustrated 

in A Short Travel Book. It was written for the sake of all who show a keen interest in 

Francishak Skarina and includes reminders of key moments in the history of the Belarusian 

language and literature. 

 

Лявон Карпович   Малая подорожная книжка – большое событие в истории 

страны 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 88-97, www.sakavik.net ) 

Статья посвящена 500-летию издания Малой подорожной книги и созданию первой 

в Восточной Европе типографии, основанной беларусским первопечатником 

Франциском Скориной в начале 1520 г. в Вильнюсе, столице Великого княжества 

Литовского. Автор пытается передать особенности эпохи в Европе и Великом 

княжестве Литовском, раскрыть содержание и особенности «Малой подорожной 

книги» в соответствии з идеями Франциска Скорины, ее судьбу и показать значение 

свершения Скорины в его время и сегодня. В статье собраны все гравюры, 

иллюстрирующие «Малую подорожную книжку». Предназначена для всех, кому 

интересна деятельность Францишка Скорины и памятники беларусского языка и 

письменности. 
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