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Szata graficzna wczesnych ruskich druków cyrylickich. Źródła i inspiracje.

Sztuka ręcznego przepisywania i ozdabiania cyrylickich ksiąg na ruskich ziemiach 

należących do Pierwszej Rzeczypospolitej miała wielowiekową, silną i ugruntowaną tradycję. 

Wyrastała ona z bizantyńskich skryptoriów, których osiągnięcia docierały do prawosławnych 

cerkwi i klasztorów na Rusi najczęściej za pośrednictwem prac bałkańskich. Dlatego też, 

wydawać by się mogło, że zapoczątkowana u schyłku średniowiecza, a pełniej rozwijana w 

okresie nowożytnym nowa dziedzina rzemiosła, jakim była typografia ksiąg cyrylickich, powinna 

w pełni do tej tradycji nawiązywać. Jednak analiza motywów zdobiących wydawnictwa 

najwcześniejszych drukarni prowadzi do wniosku przeciwnego. Do najważniejszych elementów 

zdobiących karty ksiąg rękopiśmiennych należą winiety nagłówkowe, zwane także zastawkami, 

inicjały oraz przedstawienia figuralne często otoczone ozdobnymi ramkami. To właśnie sposób 

wykonania tych elementów decydował o klasyfikacji stylistycznej oraz ich datowaniu. W wiekach 

XV i XVI, kiedy pojawiły się pierwsze druki cyrylickie księgi rękopiśmienne ozdabiano w stylach 

tzw. nowobizantyńskim i bałkańskim. Warto podkreślić, że jedynie Szwajpolt Fioł, wydający w 

Krakowie w końcu wieku XV pierwsze na świecie cyryliczne księgi liturgiczne upodabniał je  do 

współczesnych manuskryptów1. Zgodnie z tradycją na końcu tekstu umieszczał kolofon, na 

początku winietę, którą wypełniała plecionka, charakterystyczna dla stylu bałkańskiego, a 

rozdziały otwierały inicjały tworzone przez drobne laseczkowate elementy z wypustkami 

wyróżniające styl bizantyński. Ponadto z rękopisów przejął więź, tj. ornament literowy 

wyróżniający tytuły rozdziałów oraz dwubarwny atrament. W niektórych egzemplarzach 

Triodionu i Oktoichu umieszczona została rycina figuralna z przedstawieniem Ukrzyżowania. I 

choć powstała ona w norymberskim środowisku artystycznym2 , była dostosowywana do

1 O działalności wydawniczej Szwajpolta Fioła por.: П.В. Владимировъ, Начало славянского и русского 
книгопечатаня в X V  и X V I веках, „Чтенгя въ историческомъ обществе Нестора летописца” VIII, 1894, s. 24-29; 
М. Błońska, Próba nowego spojrzenia na dzieje oficyny Szwajpolta Fioła, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 4, 1968; 
Е.Л. Немировский, Начало славянского книгопечатаня, Москва 1971; К. Zimmer, The Begining o f  Cyryllic 
Printing Craciw 1491 from the Orthodox Past in Poland, New York 1983; J. Pirożyński, Fioł Szwajpolt, w: Drukarze 
dawnej Polski od X V  do XVIII wieku, opr. A. Kawecka-Gryczowa, t. 1, Małopolska, Wrocław 1983, s. 25-39; 3. 
Pirożyński, H. Bułhak, Ponownie o Szwajpolcie Fiolu oraz innych pionierach drukarstwa cyrylickiego w XV-XVI w. 
Uwagi na marginesie nowej pracy E. L. Niemirowskiego, „Roczniki Biblioteczne”41, 1997, z. 1-2, s. 13-27.
2 E. Chojecka, Wokół wyposażenia graficznego druków słowiańskich Szwajpolta Fioła, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 
XI, Warszawa 1978, nr 2; M. Błońska, Polonica cyrylickie XV-XVIII wieku, czyli o drukach cyrylickich wydawanych
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wschodniej tradycji ikonograficznej, co najwyraźniej widać w „stojącej” pozie Chrystusa 

przybitego do krzyża za pomocą czterech gwoździ. Ale już w drukach Iwana Fedorowa, niemal 

wszystkie motywy zdobiące karty są obcego pochodzenia, i choć zachowane zostały niektóre

motywy tradycyjne, jak zastawka i inicjał, to wykonane zostały one według wzorów zachodnich.
-2

Księgi Fedorowa charakteryzowała szczególnie bogata i staranna szata graficzna . Dla przykładu, 

posiadał on co najmniej 80 różnych wzorów drzeworytniczych winiet nagłówkowych, z których 

wykonał 271 odbitek na kartach swych wydań4 Najwięcej z nich wykonane były w tzw. stylu 

staropieczatnym , który choć nawiązywał do dekoracji XVI-wiecznych ksiąg ławry troicko- 

sergiejewskiej, to w istocie powielał motywy z drzeworytów Israhela van Meckenema5. W tym 

samym stylu wykonanych było również wiele inicjałów. Spośród pozostałych, tak naprawdę tylko 

tzw. lombardy, wzorowane były na rękopiśmiennych6. Są to duże litery, pisane czerwonym 

atramentem, z wyrastającymi z nich stylizowanymi gałązkami roślinnymi. Ich popularność w 

księgach rękopiśmiennych wynikała zapewne z możliwości ich wykonania przez samego skrybę, 

bez konieczności zatrudniania miniaturzysty. Inicjały wykorzystane w Biblii Ostrogskiej w 1581 

naśladują motywy z wydań Franciszka Skoryny7. Tu białe litery oplecione delikatną ulistnioną i 

ukwieconą gałązką umieszczone zostały na czarnym polu ograniczonym białą prostokątną ramką. 

Nie można wykluczyć, że Fedorow wprost naśladował rozwiązania białoruskiego drukarza, ale 

podobne czcionki spotykane są już w zachodnich inkunabułach, wydawanych np. w Niemczech i 

Włoszech . Być może również wzorując się na Skorynie Fedorow wprowadził do swoich 

wydawnictw, charakterystyczną od ok. roku 1510 dla ksiąg zachodnich, ozdobna kartę tytułową. 

W Ewangeliach Uczitelnych opublikowanych w Zabłudowie w 1569 była to jeszcze karta z 

winietą nagłówkową na pierwszej stronie, a na odwrocie z herbem Grzegorza Chodkiewicza. Ale 

już w Nowym Testamencie z Psałterzem wydanym w Ostrogu w 1580 roku tytuł księgi został

w państwie polsko-litewskim, w: Z badań nad książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85- 
lecie urodzin, Warszawa 1993, szczególnie s. 513, il. 2.
3 Działalność wydawnicza Iwana Fedorowa została już szeroko omówiona w literaturze przedmiotu: M. Gębarowicz, 
Iwan Fedorow i jego działalność w latach 1569-1583 na tle epoki, cz. 1. Poprzednicy, cz. 2, Opiekunowie i 
współpracownicy, „Roczniki Biblioteczne” 1969, z. 3-4, s. 5-96, 393-482; Я. П. Запаско, Мистецтво книги на 
УкраХт в X V I  — XVIII ст., Льв1в 1971, s. 39-78; Я. П. Запаско, Мистецка спадщина 1еана Федорова, Льв1в 1974; 
Першодрукар 1ван Федоров та иого nocaidoeHUKU на УкраХт (XVI — перша половина XVII ст.). Збрник 
документив, Ки1в 1975; Д. В. Степовик., УкраИнсъка графжа XVI-XVIII столтъ, Ки1в 1982, passim; Г. Логвин, 
Гравюри укратсъких стародруте X V I  — XVIII ст., Ки1В 1990, S . 17- 25; Я. 1саевич, Укратсъке книговидання. 
Витоки. Розеиток. Проблеми, Льв1в 2002, s. 104-117.
4 Я. П. Запаско, Мистецка спадщина 1еана Федорова, Льв1в 1974, s. 46.
5 Теше, Мистецтво книги..., s. 58; Мистецка спадщина s. 46-49.
6 Теше, Мистецка спадщина..., s. 62-63.
7 Теше, Мистецка спадщина..., s. 59.
8 Za przykład mogą służyć druki weneckie, np. Abraham Ibn Ezra, De nativitatibus..., Venetia 1485, Alfonso X, 
Tabulae astronomicae..., Vetetia 1492, ale podobne inicjały znajdują się również w wydawnictwach późniejszych, 
nawet krakowskich, np. w: Maciej z Miechowa, Tractatus de duabus Sarmatiis, Kraków (oficyna Hallera) 1517.
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wpisany w architektoniczną ramkę. Ta bogata dekoracja złożona z wieloczłonowych kolumn 

podtrzymujących wazony i zwieńczenie z trójkątnym przyczółkiem, w dole zaś z cokołu z 

miejscem na herb flankowanym przez półfiguryjednorożca i łosia, n iejest oryginalną kompozycją 

Fedorowa, ale została odwzorowana z Księgi Pouczeń Syracha wydanej w Wittenberdze w 15339.

Niemieckiej proweniencji jest również ramka umieszczona na karcie tytułowej Biblii 

Ostrogskiej w 1581 roku. Tę wyszukaną dekorację architektoniczno-rzeźbiarską Fedorow po raz 

pierwszy umieścił w Apostole wydanym w Moskwie w roku 1564. Wykonał ją  zapewne sam, 

wzorując się na rycinie Erharda Schoena, opublikowanej w Das alte Testamant mit fleiss 

vertentscht w Norymberdze w 1524 roku oraz w Biblii Czeskiej (Milchtales 1540)10.

W drukach Fedorowa pojawił sięjeszczejeden motyw zaczerpnięty z typografii zachodniej 

-  winieta końcowa, zw. końcówką i finalikiem. Był to element dekoracyjny, w kształcie 

prostokąta, rombu lub trójkąta umieszczany na zakończeniu rozdziałów. Ze względu na jego obce 

pochodzenie drukarz pracując w Moskwie odważył się go użyć jedynie w kilku egzemplarza 

Apostoła z roku 1564. Za to w Apostole lwowskim z roku 1574 umieścił 47 zastawek odbitych z 

11 różnych klocków drzeworytniczych. Wśród nich najliczniejsze miały kształt prostokątnych 

winiet wypełnionych gęstą plecionką. Nie był tojednak ornament w stylu bałkańskim,jak u Fioła, 

ale zaczerpnięty z typografii niemieckich, znany także w krakowskich, np. Szarffenberga11 (ii. 

1,2 ).

Druki Fedorowa miały duży wpływ na sposób ozdabiania ksiąg ukraińskich typografii. Po 

jego śmierci bogate wyposażenie warsztatu trafiło do kilku wydawców: przede wszystkim do 

Mamoniczów w Wilnie oraz braci z Lwowskiej Stauropigii , ale niektóre klocki drzeworytnicze 

przejął także biskup lwowski Gedeon Bałaban dla typografii stratyńskiej i Konstanty książę 

Ostrogski dla ostrogskiej. Tak więc motywy ornamentalne Fedorowa pojawiały się w licznych 

drukach przez cały wiek XVII, a nawet i później. Wydawcy niekiedy świadomie upodabniali 

swoje księgi do Fedorowych, by uzyskać wyższą cenę. System zdobienia ksiąg zapoczątkowany 

przez tego drukarza, a wzorowany na renesansowych wydawnictwach zachodnich, będzie

9 Я. П. Запаско, Мистецка спадщина ..., s. 177, 69, 43.

10 Я. П. Запаско, Мистецтво книги..., s. 68, tam dalsza literatura. Repr. w: The Illustrated Bartch, t. 13, s. 138, nr 
33 (480) oraz t. 13. Commentaiy, s. 124. nr 1301.034(i).
11 Я. П. Запаско, Мистецтво книги..., s. 65; Tenże, Мистецка спадщина ..., s. 56.
12 А. С. Зернова, Типография Мамоничей в Вильне, „Книга. Исследования и материалы” 1959, (dostęp Online, 
brak paginacji); M. Gębarowicz, Iwan Fedorow i jego działalność..., s. 463; Першодрукар 1ван Федоров та иого 
посл1довники..., s. 90-95; т .  56-59; Z.Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie z  oficyn Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w XVI-XVUI wieku, Olsztyn 2003. s. 72.
13 Першодрукар 1ван Федоров та иого посл1доеники..., s. 88, nr 54, s. 99, nr 64, 90-95; Я. П. Запаско, Мистецка 
спадщина ..., s. 72; Я. 1саевич, Укратсъке книгоеидання..., s. 139-141.
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dominować w nowożytnej typografii ukraińskiej. Tak więc stałym motywem zdobniczym, 

zastępującym średniowieczny kolofon, stało się opracowanie karty tytułowej z ramą otaczającą 

informacje o autorze, tytuł, czas i miejsce wydania, na odwrocie zaś herb fundatora często z 

wierszowaną laudacją. Nadto na dekorację kart składają się inicjały, winiety nagłówkowa i 

końcowa, a także ilustracje figuralne. W większości wypadków stanowią one kopie ornamentów 

zachodnich. I tak, dla przykładu motywy póżnorenesansowe przeważają w dekoracji graficznej 

kodeksów wydawanych w typografii Gedeona Bałabana w Stratyniu. W Służebniku i Trebniku 

znalazły się winiety końcowe odbite z 17 różnych wzorów14 Są to zjednej strony manierystyczne 

kompozycje z maszaronami umieszczonymi w kartuszu15 (ił. 3), ze zwisającymi festonami16 (ii. 5)
. 1 7  .

lub ułożonymi antytetycznie ukwieconymi rogami obfitości (ił. 7), z drugiej zaś drobne finaliki z
* 1 8 *koronkowej arabeski (ił. 9, 11, 13, 15). Wszystkie są zachodniej proweniencji, a większość z 

nich zdobi karty Biblii wydanej w krakowskiej oficynie Łazarza Andrysowica w roku 1599 (il. 10, 

12, 14). W Stratyniu próbowali wprowadzili czcionkę opartą nie na półustawie, jak we 

współczesnych rękopisach i drukach, ale na archaicznym ustawie19. Stworzyli także nowy komplet 

cyrylicznych inicjałów, naśladując litery umieszczone w Biblii tzw. Królewskiej czy Plantiniana 

wydanej w Antwerpii w latach 1568-157320 (il. 17, 18, 19, 20). Ale nie tylko niderlandzkie prace 

inspirowały pracowników lwowskiego biskupa, ponieważ przedstawienia figuralne zamieszczone

w Ewangelii Uczitelnej wydanej przez Bałabana w Kryłosi w 1606 wyraźnie nawiązują do sztuki
21 *niemieckiej: Celnik i faryzeusz - Josta Ammana (il. 21,22), dwie ilustracje z przypowieści o Synu 

Marnotrawnym -  Albrechta Durera i Hansa Sebalda Behema22 (il. 23, 24).

W wydawnictwach lwowskich ryciny ukazujące przedstawienia ewangeliczne po raz 

pierwszy pojawiły się w Czasosłowie z typografii brackiej w roku 1609. Znalazły się tu, dla 

przykładu, ilustracje Bożego Narodzenia i Pokłonu trzech króli, których cechy formalne i 

ikonograficzne zdradzają zachodnią proweniencję. Za miejsce akcji wybrano stajenkę, a nie 

tradycyjną grotę, w Bożym Narodzeniu ukazano obcy przedstawieniom wschodnim epizod

14 Т.Н.Каменева, A.A. Гусева, Украинские книги киррилловской ne4amuXVI—̂ V IH  в. . Каталог изданий 
хранящихся в Государственной библётеке СССР им. В. И. Ленина, вып. 1, Москва 1978, s. 14-15, nr. 13, 16.
15 Tamże, nr 279.
16 Tamże, nr 288.
17 Tamże, nr 290.
18 Tamże, 281, 283, 285, 287, 295.
19 Я. П. Запаско, Мистецтво книги на УкраИт... s. 96.
20 Na tę zależność po raz pierwszy zwrócił w a g ę  G. I. Koljada (Г. И. Коляда, Балабатесъю dpyKapui,w: Книга i 
друкарство на Укршт, KniB 1965), ta za Я. П. Запаско, Мистецтво книги на Укршт e ffi^ I  — ̂ I H  ст., Льв1в 
1971, s. 98.
21 J. Muczkowski, Zbiór docisków drzeworytów w różnych dziełach polskich X V I i XVII-w. odbitych, a teraz w 
Bibliotece Jagiellońskiejzachowanych, Kraków 1849, s. 55, il. 220.
22 Я. П. Запаско, Мистецтво книги на УкраШ... s. 98, s. 105; A. Gronek, Wpływ grafiki zachodniej na ilustracje 
ukraińskich druków liturgicznych w wieku XVII i XVIII, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. VII-VIII, s. 323; 
A. Gronek, Inspiracje twórców zachodnioruskich grafiką niemiecką w X V I iX V II wieku, w: Taż, Wokół 
Ukrzyżowanego. Studia nad tematem Pasji w ukraińskim malarstwie ikonowym, Warszawa 2009, s. 52-53.
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adoracji pasterzy oraz Marię klęcząca przed nagim Dzieciątkiem leżącym na sianku. Wydaje się, 

że przy tworzeniu tych kompozycji rytownik posługiwał się jakimś zachodnim wzorem, zapewne 

rycinami znajdującymi się w popularnych, także w środowiskach prawosławnych, Postyllach 

Mikołaja Reja, wydanych w Krakowie przez Macieja Wirzbiętę w roku 1557. I choć wskazane 

przedstawienia różnią się, to pozy, gesty i ubiór niektórych postaci, jak np. najmłodszego z 

mędrców w Pokłonie trzech króli, czy drobne szczegóły, jak Duch Święty w postaci gołębia w 

prześwicie pod arkadą w Bożym Narodzeniu, przemawiają za taką właśnie zależnością. Ilustracje 

Postylli Reja z krakowskiej typografii miały także wpływ na część drzeworytów w Ewangeliach 

wydanych przez bractwo w roku 1636, powtarzanych we wszystkich kolejnych XVII-wiecznych
94wznowieniach .

Podobne przykłady można mnożyć i dotyczą one wszystkich elementów dekoracyjnych 

oraz wszystkich ukraińskich oficyn. Kopiowano ramki stron tytułowych (il. 25, 26), winiety (il. 

27-32), inicjały i drobne ozdobniki. Największe znaczenie jednak miały przedstawienia figuralne, 

gdyż nierzadko stanowiły wzory dla malarzy ikon i polichromii ściennych. Za taki swoisty 

wzornik może uchodzić np .Triodion Kwiecisty wydany w typografii Ławry Pieczarskiej w roku 

163124. W niej to między innymi został umieszczony cykl dwunastu drzeworytów ukazujących 

kolejne epizody z Pasji Chrystusa, które są uproszczonymi kopiami prac Adraena Collaerta 

tworzących cykl Passio et Resurrectio D N  Jesu C hristi25 . Ryciny z Triodionu często 

wykorzystywali malarze, przenosząc w ten sposób do sztuki cerkiewnej nowe kompozycje i 

formuły ikonograficzne26.

Analiza szaty graficznej najstarszych druków cyrylicznych wydanych na ziemiach 

dzisiejszej Ukrainy wykazuje niezwykłą otwartość środowisk prawosławnych na prądy kulturalne 

płynące z Zachodu. Przejawiało się to łatwym, choć stosunkowo późnym, przyjęciem nowej 

zdobyczy cywilizacyjnej jakim było drukarstwo, a wraz z nią całego zasobu nowożytnych 

ornamentów i schematów ikonograficznych. Motywy charakterystyczne dla renesansu 

niemieckiego i niderlandzkiego teraz zaczynały zmieniać sztukę ruską, oddalając ją  od 

średniowiecznych kanonów estetyki bizantyńskiej i włączając w strefę wpływów kultury

23 Por. egzemplarze w Bibliotece Jagiellońskiej o sygn. 589156 III, 259982 IV, 589003 III; R. Biskupski, Ilustracje 
Postylli Mikołaja Reja a drzeworyty pierwszego wydania Ewangelii lwowskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego”, z. 92, „Prace z Historii Sztuki”, z. 16, Kraków 1981, s. 39 -  44.
24 A. Gronek, Triodion Kwiecisty , Kijów 1931, jako nowożytny podlinnik twórców cerkiewnych, w: Taż, Wokół 
Ukrzyżowanego..., s. 112-130.
25 The new Hollstein Dutch and Flemish Etchings, engravings and woodcuts, t. 13, The Collaert dynasty, cz. 1-2, 
Amsterdam 2005, nr 144 i nn; A. Gronek, Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzornika - Triodionu 
Kwietnego (Kijów 1631), w. O miejsce książki w historii sztuki, red. A. Gronek, Kraków 2014 (w druku).
26 Por. też. A. Gronek, Ikony Męki Pańskiej. O przemianach w malarstwie cerkiewnym ukraińsko-polskiego 
pogranicza, Kraków 2007, passim.
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zachodniej27. Dzięki nowym impulsom zaczęto tworzyć dzieła oryginalne, łączące tradycję 

wyrażoną w treści i funkcji sztuki religijnej, oraz nowatorstwo ujawniające się w ikonografii i 

stylu. Zainicjowane na początku wieku XVI zjawiska trwają do dziś, pozwalając na tworzenie 

dzieł nowoczesnych w formie i tradycyjnych w idei.

Spis ilustracji:
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