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Po raz pierwszy umieścili ją Iwan Fedorow i Piotr Mścisławiec w Apostole wydanym 
w Moskwie w 1564 roku (il. 1). Zbudowano ją w dwóch planach: w głębi ciężkie, pro-
stokątne filary w dole spięte fryzem z antyte-
tycznie ułożonymi rogami obfitości otulonymi 
liśćmi akantu, w górze podtrzymują łuk pokry-
ty reliefowym kimationem jońskim, astraga-
lem i roślinną wicią. Natomiast na pierwszym 
planie wysokie cokoły ozdobione ornamentem 
kandelabrowym dźwigają kolumny z pseudo-
korynckimi kapitelami wspierającymi kamien-
ną półkę, pośrodku której ustawiono mały, pę-
katy wazon z pojedynczym kwiatem i dwoma 
grubymi liśćmi. Trzon kolumn w ⅔ wysokości 
wybrzusza się regularnym owalem, spiętym 
z obu stron pierścieniami – niby szlachetny 
kamień koszyczkami  – z  wsuniętymi pod 
spód liśćmi akantu. Ta wyszukana dekoracja 
architektoniczno-rzeźbiarska otacza otwór 
w ścianie, w prześwicie którego ukazany jest 
św. Łukasz. Na wzór średniowiecznego skryby 
siedzi za pulpitem i przepisuje ze zwoju tekst 
Ewangelii1.

Wydany w Moskwie Apostoł charakteryzuje 
się bogatą szatą graficzną. Opisana całostroni-
cowa rycina umieszczona została na początku 
kodeksu. Oprócz niej księgę zdobi 48 winiet 
nagłówkowych o 20 różnych wzorach, jedna 
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1 Repr. por. Я.П. Запаско, Мистецка спадщина  
Івана Федорова, Львів 1974, s. 169, il. 43.

1. Frontispis, Apostoł, Moskwa, wyd. I.  Fedorow, 1564.  
Fot. wg http://commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Apostol_1564_Frontispis.jpg
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niewielka winieta finalna, 22 duże inicjały odbite z pięciu klocków drzeworytniczych 
(Є, І, М, П, С), 24 inicjały tzw. lombardów – z czterech (Є, И, П, С), a także nie-
wielkie ramki i ornament literowy zwany więzią2. Winiety nagłówkowe wykonane 
zostały w tzw. stylu staropieczatnym [starodrukarskim]. Budują je soczyste i duże 
liście akantu, białe z czarnymi żyłkami na czarnym tle, oraz nabrzmiałe i pełne 
kwiaty przypominające żołędzie, szyszki i pąki ostu. Długi, poskręcany spiralnie 
liść akantu tworzy inicjały Є i С, a drobniejsze, zamknięte w ciasne geometryczne 
ramki — И, П, М. Podobne motywy stanowią dekorację rękopisów w skryptorium 
Ławry Troicko -Sergiejewskiej. Te zaś były inspirowane motywami zdobiącymi 
wczesne druki zachodnie, a najpewniej inicjałami niemieckiego złotnika i mie-
dziorytnika Israhela van Meckenema3. Niemiecki charakter dekoracji pierwszego 
druku Fedorowa i Mścisławca buduje również architektoniczna ramka stanowią-
ca temat niniejszego szkicu. Jest ona bowiem uproszczoną kopią ryciny Erharda 
Schoena, opublikowanej w Das alte Testamant mit fleissvertentscht w Norymberdze 
w 1524 roku oraz w Biblii Czeskiej (Norymberga 1540)4. Ramka niemieckiego grafi-
ka jest trójwymiarowa, glify prześwitu ukazane w perspektywicznym skrócie, a na 
kamiennej belce opartej na kolumnach siedzą uskrzydlone putta podtrzymujące 
girlandę przypiętą do uchwytów ustawionego pośrodku wazonu. O inspiracji mo-
skiewskich typografów tą właśnie pracą przekonuje nie tylko ogólne podobieństwo 
kompozycji i motywów architektonicznych, ale również renesansowych ornamen-
tów wypełniających płyciny cokołów i dolny fryz. Nie wiadomo, kto jest jej autorem. 
Mógł ją wykonać zarówno Iwan Fedorow, jak i Piotr Mścisławiec. Obaj bowiem nie 
tylko znali się na drukarstwie, lecz również na rytownictwie. 

W Moskwie Fedorow i Mścisławiec wydali jeszcze w 1565 roku w dwóch edycjach 
Czasosłow, w którym umieścili siedem różnych winiet oraz 45 inicjałów w formie  
tzw. lombardów. Wywodzą się one ze średniowiecznego pisma ręcznego, tzw. lom-
bardzkiego, ale tu majuskuły są bardziej wydłużone, a ich sumiaste szeryfy prze-
chodzą w dole w fantazyjną arabeskę. Winiety są odmienne od umieszczonych 
w  Apostole. Trzy z nich wypełnia krzyżująca się na kształt meandra plecionka, jedynie 
na skrajach prowadzona łagodniej w spiralnym skręcie 5. Podobnego typu motywy 
znajdują się na przykład w Biblii krakowskiej oficyny Szarffenbergerów z 1561 roku 6. 
Pozostałe cztery buduje stylizowana wić z kwiatami i listkami, zawinięta spiralnie 
i zamknięta w prostokątnej ramce. Księga ta wydrukowana w formacie octavo nie 
mogła na stronie zmieścić opisanej ramki architektonicznej zajmującej pół arkusza.

Po ucieczce z Moskwy obaj drukarze zostali przyjęci, zapewne w 1566 roku, przez 
Grzegorza Chodkiewicza, kasztelana trockiego, wileńskiego i hetmana Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, który w swoich dobrach w Zabłudowie postanowił otworzyć 

2 Ibidem, s. 10–11.
3 Е.Л. Немировский, Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров, Москва 

1964, s. 165–166. 
4 М. Макаренко, Орнаментація української книжки XVI–XVIII ст., Київ 1926, s. 162–172; 

Я.Д. Ісаєвич, Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні, Львів 1983, 
s. 32; Я.П. Запаско, Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст., Львів 1971, s. 68, tam 
dalsza literatura; idem, Мистецка спадщина, s. 40, 44–45; Repr. w: „The Illustrated Bartsch”, 
t. 13, nr 33 (480), s. 138; t. 13, „Commentary”, nr 1301.034(i), s. 124. 

5 Я.П. Запаско, Мистецка спадщина, s. 186, il. 83–85.
6 А.А. Сидоров, Д. И. Коляда, О научныхитогах 400-летнего юбилеярусскогокнигопечатания, 

w: Книга. Исследования и материалы, t. 12, Москва 1966, s. 122–135; tu za: Я.П. Запаско, 
Мистецка спадщина, s. 47–48.
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drukarnię. Tu w 1568 roku Fedorow z Mści-
sławcem wydali Ewangelie Katechetyczne (Po-
uczające), a następnie w 1570 roku już sam Fe-
dorow – Psałterz z Czasosłowem. Również i tu 
w żadnej z ksiąg nie znalazła się opisana ram-
ka. Po raz drugi Iwan Fedorow wykorzystał ją 
dopiero, ale za to dwukrotnie, w Apostole we 
Lwowie w 1574 roku. Przybył tu na początku 
lat siedemdziesiątych, gdy Chodkiewicz, wy-
cofując się z czynnego życia politycznego ze 
względu na stan zdrowia i podeszły wiek, po-
lecił zamknąć drukarnię, a jemu samemu zająć 
się rolnictwem. Drukarz do Lwowa przywiózł 
zapewne cały swój warsztat, ponieważ nowy 
Apostoł został wydrukowany tą samą czcion-
ką, przy użyciu niejednokrotnie tych samych 
klocków z winietami i inicjałami, co Apostoł 
moskiewski7. Tu jednak szata graficzna jest 
o wiele bogatsza. Składają się na nią: 51 zasta-
wek o 31 różnych wzorach, 23 inicjały tzw. sta-
ropieczatne o  sześciu wzorach (Є, І, М, П, 
С, И), 24 inicjały, tzw. lombardy – o czterech 
(Є, І, П, С), 47 finalików – o 11 8. Omawiana 
ramka na karcie k1 (nienumerowanej) otacza 
herb Chodkiewicza, który wykorzystany był 
już wcześniej w Psałterzu z Czasosłowem w Za-
błudowie w 1570 roku9, na karcie 2v zaś – przedstawienie św. Łukasza10 (il. 2). Choć 
siedzi on pochylony w skupieniu nad kartą Ewangelii, jego poza jest dynamiczna. 
To wrażenie buduje nienaturalne skręcenie ciała: twarz i ramiona ukazane zostały 
w półprofilu od przodu, a noga bliższa oglądającemu, zarzucona na drugą, kieruje 
się w głąb kompozycji, wymuszając ujęcie w ¾, ale od tyłu. Tę znamienną ruchliwość 
kończyn dolnych podkreśla dół szaty, który – już to silnie drapowany – okala jedną 

7 Я. П. Запаско, Мистецка спадщина, s. 18. 
8 Ibidem. 
9 Repr. w: Т.Н. Каменева, А.А. Гусева, Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII в. 

Каталог изданий хранящихся в Государственной библётеке СССР им. В. И. Ленина, cz. 1, 
Москва 1978, s. 385, il. 744; Я.П. Запаско, Мистецка спадщина, s. 171, il. 45; s. 173, il. 47. 

10 Liczne reprodukcje: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 6, Małopolska – ziemie 
ruskie, oprac. A. Kawecka -Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski (= Książka w dawnej kultu-
rze polskiej, red. K. Budzyka, A. Gryczowa, 10), Wrocław–Kraków 1960, il. 12; Т.Н. Каменева, 
А.А. Гусева, Украинские книги кирилловской, s. 53, il. 353; Я.П. Запаско, Мистецтво книги, 
s. 69, il. 22; idem, Мистецка спадщина, s. 174, il. 48; Д.В. Степовик, Українськa графіка 
XVI–XVIII століть, Київ 1982, s. 21; M. Błońska, Polonica cyrylickie XV–XVIII wieku, czyli 
o drukach cyrylickich wydawanych w państwie polsko-litewskim, w: Z badań nad dawną książką. 
Studia ofarowane Profesor Alodii Kaweckiej -Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. 2, red. P. Buch-
wald -Pelcowa et al., Warszawa 1993, s. 530, il. 19; W. Deluga, Staredruki, w: Sztuka iluminacji 
i grafiki cerkiewnej. Katalog wystawy [Biblioteka Narodowa padziernik–listopad 1996], Warszawa 
1996, s. 104, il. 10; Я.П. Запаско, О.Я. Мацюк, Львівскі стародруки, Львів 1983, s. 66, il. 3; 
Я. Д. Ісаєвич, Українське книговидання. Витоки. Розвиток. Проблеми, Львів 2002, s. 66; 
Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. Z. Żura-
wińska, Z. Jaroszewicz -Pieresłwcew, Warszawa 2004, il. 5. 

2. Я.П. Запаско, Мистецка 
спадщина Івана Федорова, 
Львів 1974, s. 174, il. 48
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z nich wieńcem ostro ciętych fałd, już to układa się na drugiej poziomą, płaską, 
trójkątną plisą. Stopy ewangelisty dotykają kamiennego podnóżka wykreślonego 
w perspektywie odwróconej. Posadzka wyłożona prostokątnymi płytkami, choć 
nie oddana zgodnie z nowożytnymi prawidłami perspektywy geometrycznej, to 
i tak zdradza znajomość motywów popularnych w malarstwie renesansowym. 
Rycina jest sygnowana dwoma monogramami: cyrylicznym ЛП i łacińskim WS. 
Ten pierwszy przekonywująco przypisuje się lwowskiemu malarzowi Ławrynowi 
Puchale11, drugi zaś Wedelowi Szarffenbergerowi, drzeworytnikowi pracującemu 
dla krakowskiej oficyny Mikołaja Szarffenbergera, ilustrującemu wydane tam 
Statuty Herburta w 1570 i Biblię Leopolity w 1575 roku12. Ten sam łaciński inicjał 
widnieje wśród przemyślnych kartuszy i spiralnie zakręconego, soczystego liścia 
akantu budującego wspaniały znak drukarski Iwana Fedorowa na kracie 264v 
lwowskiego Apostoła13.

O ile monogramiście WS można przypisać szereg prac, o tyle Ławrynowi Pucha-
le pewnie – żadnej. O bliskich kontaktach malarza z Iwanem Fedorowem przekonują 
wzmianki źródłowe. Zachował się dokument, w którym Puchała zaświadcza, że 
przez dwa lata uczył malarstwa młodzieńca Iwana Hrynia z Zabłudowa, współpra-
cownika drukarza Iwana. Za naukę tę zapłacił Fedorow14. W drugim dokumencie 
z 1583 roku „Ławrisz malarz” zaliczony został do wąskiego grona przyjaciół druka-
rza15. Wiadomo, że jeszcze przed poznaniem Fedorowa pracował na dworze woje-
wody bracławskiego, księcia Romana Sanguszki. We Lwowie zaś albo próbował się 
dostać do lwowskiego cechu malarskiego, albo do niego należał, ale został usunięty 
ze względu na ruską narodowość: „A na ostatek y samych mistrzow z rodu Ruskiego 
rzemiosła malarskiego z między siebie wygnali na imie Lawrisza Malarza, a dru-
giego Simeona, sina mistrzowskiego, rzemiosła malarskiego, mowiąc im, aby sobie 
inny czech mieli ruskiej, krom polakow”16. W 1599 roku był delegatem na sejm do 
Warszawy „въ той справе котора ся точитъ о вольности всего народу русского 
за потиснянями урядовъ и цеховъ ремеслъ вшелякихъ от народу польского 
народови русскому”17. W literaturze przedmiotu istnieją niecelne próby przypi-
sywania mu prac spośród zachowanych i datowanych na koniec XVI i początek 
XVII wieku, na przykład zespołu z cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy w Nakoniecznym18  

11 Dokładna i pełna bibliografia na ten temat w: В. Александрович, Львівські малярі кінця XVI 
століття, Львів 1998, s. 10–15, 42. 

12 Taką identyfikację jako pierwszy zaproponował w roku 1928 Aleksander Birkenmajer (Kto 
ilustrował najstarszy druk słowiański wydany we Lwowie, w: idem, Studia bibliograficzne, 
Wrocław 1975, s. 332–334 [przedruk z: Congrès Intern. Des Bibliothècaires, Praha 1928]); tu za 
Я.П. Запаско, Мистецка спадщина, s. 68.

13 Liczne reprodukcje: Drukarze dawnej Polski, z. 6, il. 14; Т.Н. Каменева, А.А. Гусева, Украинские 
книги кирилловской, s. 386, il. 745; Я.П. Запаско, Мистецтво книги, s. 70, il. 23; idem, 
Мистецка спадщина, s. 175, il. 49; Д.В. Степовик, Українськa графіка XVI–XVIII століть, 
Київ 1982, s. 22; Я.П. Запаско, О.Я. Мацюк, Львівскі стародруки, s. 64, il. 1; Я.Д. Ісаєвич, 
Українське книговидання, s. 115.

14 Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні (XVI – першаполовина 
XVII ст.). Збрникдокументив, oprac. Я.Д. Ісаєвич et al., Київ 1975, s. 44–45.

15 Ibidem, s. 48. 
16 Архив Юго -Западной России издаваемый временной комиссией для разбора древних актов, 

cz. 1, t. 10, Киев 1904, s. 506.
17 Ibidem, cz. 1, t. 11, s. 3 (nowa numeracja rozpoczęta po s. 158).
18 В.И. Свенцицкая, Кто же автор ансамбля?, „Творчество”, 12, 1971, s. 20–22; Eadem, Українсь 

кемалярство XIV–XVI ст., w: В. І. Свєнціцька, О. Ф. Сидор, Спадщина віків. Українське 
малярство XIV–XVIII ст. у музейних колекціях Львова, Львів 1990, s. 18–19.
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czy części ikonostasu w cerkwi Św. Piatnic we Lwowie19. We Lwowie 
w 1574 roku Fedorow wydał jeszcze Bukwar, niewielką książeczkę w for-
macie octavo. Jej ozdobę stanowi pięć różnych winiet wypełnionych 
ulistnioną i ukwieconą białą wicią, skręconą spiralnie i żyłkowaną, 
umieszczoną na czarnym tle i ograniczoną białą, prostokątną ramką. 
Oprócz nich karty zdobią jeszcze delikatne, plecionkowe finaliki oraz 
niewielkie ryciny z herbem Lwowa i sygnetem drukarskim Fedorowa.

W 1576 roku książę Konstanty Ostrogski zaprosił Fedorowa do 
Ostroga. Drukarz, zapewne jeszcze w tym samym roku bądź na po-
czątku następnego, przewiózł tam swój warsztat drukarski, zabierając 
i czcionki, i klocki drzeworytnicze. Książki tu wydane ozdobiono tak 
nowymi, jak i starymi ornamentami. Omawiana, architektoniczna 
ramka w Ostrogu została wykorzystana tylko raz, na stronie tytułowej 
Biblii z roku 158120 (il. 3). W drukach cyrylicznych do tej pory nie 
umieszczano ozdobnych kart tytułowych znanych z ksiąg zachodnich 
od około 1510 roku21. Fedorow dopiero w Ostrogu zaczął pierwsze pró-
by wprowadzenia tej nowości. Już w wydanej w 1578 roku Czytance najważniejsze 
informacje o książce i jej zleceniodawcy, księciu Ostrogskim, umieścił na stronie 
otoczonej delikatną ramką z łańcucha uplecionego ze stylizowanej i zgeometryzo-
wanej suchej gałązki22. Rama architektoniczna, inspirowana frontispisem Księgi 
Syracha wydanej w Norymberdze w 1533 roku, powtórzonej w Księdze Przysłów 
Salomona z 1535 roku, a zawierająca tylko tytuł znalazła się na początku Nowego 
Testamentu z Psałterzem z roku 158023. W Biblii w roku 1581 oprócz wspomnianej 
już, przywiezionej z Moskwy ramki, Fedorow umieścił herb księcia Ostrogskiego, 
własny znak drukarski, 81 winiet o 16 wzorach, 68 finalików o 19 wzorach, 78 rzędów 
więzi, 1384 inicjałów24. Była to ostatnia książka, w której omawiana ramka została 
zamieszczona. Jednak dokładna analiza stron tytułowych różnych egzemplarzy 
Biblii prowadzi do wniosku, że Fedorow musiał posługiwać się co najmniej trzema 
różnymi matrycami. Fakt ten nie dziwi, gdyż Biblia była wydana w ponadtysięcz-
nym nakładzie, a konieczność tak dużej liczby odbitek doprowadziła zapewne do 
szybkiego zniszczenia pierwszej, jeszcze moskiewskiej płyty. 

Co się stało z drzeworytowymi matrycami – nie wiadomo. 
Po śmierci Fedorowa 15 grudnia 1583 roku zabiegi o jego schedę rozpoczęli bliscy 

i wierzyciele, a także książę Konstanty Ostrogski i biskup Gedeon Bałaban wsparty 
przez lwowskie bractwo stauropigialne25. Po zmarłym zostały dwie prasy, jedna 
z pełnym zestawem liter i klocków drzeworytniczych, druga wybrakowana, oraz 

19 В. А. Овсійчук, Українське мистецтв одругої половини XVI–першої половини XVII ст.  
Гуманістичні та визвольні ідеї, Київ 1985; idem, Українське мистецтво XIV–першої 
половини XVII ст., Київ 1985, s. 142–144. 

20 Repr. m.in.: Drukarze dawnej Polski, z. 6, il. 22; Я. П. Запаско, Мистецтво книги, il. między 
s. 64 a 65; idem, Мистецка спадщина, s. 179, il. 58; Д. В. Степовик, Українськa графіка XVI– 
–XVIII століть, Київ 1982, s. 241; Я.Д. Ісаєвич, Українське книговидання, s. 125; M. Błońska, 
Polonica cyrylickie, s. 534, il. 22.

21 H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny, Wrocław–Warszawa 
1980, s. 71.

22 Я. П. Запаско, Мистецка спадщина, il. 169, s. 202.
23 Ibidem, s. 43–44, il. 54 na s. 177.
24 Ibidem, s. 36.
25 M. Gębarowicz, Iwan Fedorow i jego działalność w latach 1569–1583 na tle epoki, cz. 2: Opieku-

nowie i współpracownicy, „Roczniki Biblioteczne”, 1969, z. 3–4, s. 461.

3. Karta tytułowa, Biblia, 
Ostróg 1581, wyd. I. Fedorow.  
Fot. z egzemplarza książki 
dostępnego na stronie 
http://www.spsl.nsc.ru/
rbook
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całkiem spory nakład druków, kompletnych i niekompletnych, przechowywanych 
we Lwowie, w piwnicach Jana Bildahy26. Po dużych staraniach i przejęciu zobowią-
zań wobec pozostałych wierzycieli niemal wyłączne prawa do spadku zachowali 
szewc Seńko Korunka i siodlarz Saczko Seńkowycz. Jednak, gdy postanowili oni 
sprzedać kompletne wyposażenie warsztatu Fedorowa kupcowi z Moskwy, po in-
terwencji członków lwowskiego bractwa stauropigialnego, Iwana Bohatyra i Leśka 
Maleckiego, w 1586 roku zostało ono zatrzymane w Konstantynowie przez Kon-
stantego Ostrogskiego. Książę następnie zgodził się, by dawni wierzyciele Fedorowa 
sprzedali jego warsztat Kuźmie Mamoniczowi. Nie wiadomo dokładnie, kiedy dotarł 
ten sprzęt do Wilna. Zachowały się dokumenty z 1588 roku świadczące, że lwowianie 
odwlekali jego przekazanie. Nie mniej jednak już w 1591 roku w oficynie Mamonicza 
wydano Apostoł wzorowany na lwowskiej edycji z roku 1571, zawierający całostroni-
cowe przedstawienie Ewangelisty Łukasza otoczonego omawianą arkadową ramką. 
Sam wizerunek apostoła jest kopią umieszczonego w Apostole moskiewskim z 1564 
roku. Różnice między odbitkami, choć niewielkie, wykluczają odciśnięcie z tych 
samych klocków drzeworytniczych. To samo dotyczy ramki. Jest ona bardzo wier-
ną kopią motywu z wydawnictw Fedorowa27. W księdze tej wykorzystana była po 
raz drugi, na rewersie karty 1, gdzie otaczała herb Teodora Skumina Tyszkiewicza, 
wojewody nowogrodzkiego28. Analogiczne rozwiązanie jak w Apostole lwowskim 
miało podnieść rangę druków wileńskiego typografa, który będąc w posiadaniu 
części warsztatu, zapewne pretendował również do bycia następcą Iwana Fedorowa.

Z powyższego wynika jednak także, że wśród kupionych przez Mamonicza 
materiałów drukarskich nie było matrycy omawianej ramki, albo była w tak złym 
stanie, że wykonano jej kopię. To drugie rozwiązanie jest bardziej prawdopodobne, 
gdyż w żadnym z późniejszych druków na Ukrainie nie pojawił się już ten motyw. 
Widomo, że o pozostałą część spadku Fedorowa zabiegało lwowskie bractwo stauro-
pigialne wraz z biskupem Gedeonem Bałabanem. Drukarz jeszcze w 1579 roku 
zastawił „libros centum quadragin[ta] linguae Rut[h]enicae nec no[n] materiam et 
lit[t]eras ac formas aliaq[ue] quaevis apparamenta ad excusionem sive imp[re]ssum 
librorum p[er]tinen[tia]” u Żyda Izraela Jakubowicza, który stał się ich prawowitym 
właścicielem w 1584 roku29. W roku następnym sprzedał je bractwu stauropigialne-
mu za 1500 złotych, wypłacanych w ratach do 1597 roku30. Nie ulega wątpliwości, że 

26 Першодрукар Іван Федоров, s. 76.
27  W literaturze pojawił się pogląd, że Mścisławiec i Fedorow po przyjeździe z Moskwy do Zabłu-

dowa rozdzielili między sobą materiał drukarski: pierwszy zabrał matrycę z przedstawieniem 
apostoła Łukasza, drugi zaś tę z arkadową ramką. Rycina z apostołem miała następnie ozdobić 
Apostoła wydanego w 1576 roku przez Mścisławca i Kuźmę Mamonicza, por. Drukarze dawnej 
Polski od XV do XVIII wieku, z. 5: Wielkie Księstwo Litewskie, oprac. A. Kawecka -Gryczowa, 
K. Korotajowa, W. Krajewski (= Książka w dawnej kulturze polskiej, red. K. Budzyka, A. Gryczo-
wa, 10), Wrocław–Kraków 1959, s. 149; Apostoła z 1576 r. wymienia również Theodor Iljaszewicz 
(Drukarnia domu Mamoniczów w Wilnie (1575–1622), Wilno 1938). Dzisiaj wiadomo, że wileński 
Apostoł ze wskazaną ryciną to wspomniane wyżej wydanie z 1591 roku; por. Z. Jaroszewicz-
-Pieresławcew, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku, 
Olsztyn 2003, s. 64, przyp. 170.

28  Por. А.С. Зернова, Типография Мамоничей в Вильне, „Книга. Исследования и материалы”, 
1959, http://www.raruss.ru/slavonic/slav5/1601-zernova-mamonichi.html (brak paginacji; stan 
na: 2.02.2017). 

29  Першодрукар Іван Федоров, s. 69, nr 38. 
30  Я.Д. Ісаєвич, Українське книговидання витоки розвиток проблеми, Львів 2002, s. 139–140; 

wcześniej też І.І. Огієнко, Історія українського друкарства, Київ 1994, s. 109.
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pierwsze druki brackie były odbijane z materiałów Fedorowa, lecz wśród motywów 
ozdabiających karty nie znalazła się omawiana ramka. Nie ma jej również w księ-
gach wydawanych przez Gedeona Bałabana w Stratyniu. I, po prawdzie, nie mogło 
tu jej być. Materiały drukarskie, które wykupiło bractwo, były oddane pod zastaw  
Izraelowi Jakubowiczowi w 1579 roku, a więc nie były używane aż do 1591 roku, gdy 
ukazały pierwsze druki typografii brackiej. Płyta drzeworytnicza ramki nie należała 
więc do tego kompletu, gdyż użyto jej do odbicia strony tytułowej Biblii wydanej 
w Ostrogu w 1581 roku. Wobec tego musiała stanowić część wyposażenia wspomnia-
nych już wyżej dwóch warsztatów, które Fedorow oddał pod zastaw w 1583 roku 
krakowskiemu mieszczaninowi Foltynowi Bertoldo, a które przechowywane były 
we Lwowie, u Jana Bildahy31. Nic zatem dziwnego, że właśnie do nich zgłaszał 
pretensję książę Ostrogski, zakładając na nie areszt najpierw we Lwowie32, a potem 
w Konstantynowie i udaremniając ich wywóz do Moskwy. Matryca omawianej 
ramki musiała więc znaleźć się wśród materiałów sprzedanych Mamoniczowi. Nie 
użył jednak jej, tylko bliskiej kopii, co uprawdopodabnia hipotezę o jej znacznym 
zniszczeniu.

Jednak wileńska drukarnia cyryliczna nie była jedyną, która dysponowała płytą 
drzeworytniczą z ramką wzorowaną na Fedorowskiej. Została ona bowiem umiesz-
czona w trzech Postyllach wydanych w trzech różnych tutejszych typografiach. Naj-
wcześniej, bo w 1597 roku, wykorzystał ją Jan Karcan w Postylli Grzegorza z Żarnow-
ca33 (il. 4), następnie w 1599 roku jezuici w drukarni Akademii Wileńskiej w Postylli 
Jakuba Wujka w przekładzie na litewski Mikołaja Daukszy34 (il. 5) i w 1600 roku 
Jakub Markowicz w Postylli Mikołaja Reja35 (il. 6). Żadna z tych oficyn nie prze-
jęła warsztatu po Mamoniczach, gdyż ich oficyna działała do 1624 roku, będąc od 
1610 roku ściśle zależna od bractwa greckokatolickiego Świętej Trójcy. Nie ma też 
śladu, by weszły one w posiadanie elementów warsztatu Fedorowa. Wynika stąd, że  

31 Першодрукар Іван Федоров, s. 76, nr 46. 
32 Ibidem, s. 70, nr 39; por. też M. Gębarowicz, Iwan Fedorow i jego działalność, s. 462. 
33  Por. Bibliografia Staropolska, t. 17, oprac. K. Estreicher, s. 445; Drukarze dawnej Polski, z. 5, 

il. 12. 
34 Drukarze dawnej Polski, z. 5, il. 1.
35 Ibidem, il. 20.

4. Karta tytułowa, Grzegorz 
z Żarnowca, Postylla, Wilno, 
wyd. J. Karcan, 1597. Fot. wg   
http://www.mab.lt/paroda_ 
sinodui/005.html

5. Karta tytułowa, Jakub 
Wujek, Postylla, Wilno,  
wyd. Akademia Wileńska, 
1599. Fot. z egzemplarza 
ksiażki dostępnego na 
stronie http://www.spsl.
nsc.ru/rbook

6. Karta tytułowa, Mikołaj 
Rej, Postylla, Wilno, wyd. 
J. Markowicz, 1600. Fot. wg  
http://www.epaveldas.lt/ 
vbspi/biRecord.do? 
biRecordId=12104
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każda z tych oficyn wykonała dla własnych potrzeb nowe matryce, kopiując wzór 
omawianej ramki z któregoś z wcześniejszych druków. 

Rozpoczęcie podobną stroną tytułową Postylli katolickiej i dwóch protestan-
ckich mogło stanowić element walki międzywyznaniowej. Trudno jednak odpo-
wiedzieć na pytanie o powody wykorzystania do tego ramki znanej do tej pory 
tylko z druków cyrylickich. Na popularność pewnych rozwiązań artystycznych 
Fedorowa niewątpliwie miała wpływ jego sława i wysoka wartość jego druków, 
ale dlaczego sięgnął po nie jako pierwszy Jan Karcan? Być może przyświecała mu 
myśl o przyciągnięciu czytelnika ruskiego, ale na pewno nie ze względów ideowych, 
a raczej merkantylnych. Karcan bowiem nie był szczególnie przywiązany do które-
goś z wyznań i nie angażował się w spory religijne. Jeszcze pracując w Łosku w la-
tach 1576–1580 wydawał prace pisarzy ariańskich, na przykład Szymona Budnego 
i Marcina Czechowica36. Z kolei już po przybyciu do Wilna w 1580 roku związał 
się z działaczami kalwińskimi, równocześnie wydając prace jezuitów, a następnie 
współpracując z Akademią Wileńską. Przy realizacji zamówień kierował się wzglę-
dami finansowymi, a także własnymi upodobaniami literackimi, o czym świadczy 
chociażby wydanie jego ulubionego pisarza, Cycerona37. Aby nie stracić klientów 
z żadnych rywalizujących ze sobą wyznań, księgi często wydawał anonimowo, nie 
zdradzając nawet miasta. Tak też opublikowana była Postylla Grzegorza z Żarnowca. 
Jednorazowe wykorzystanie matrycy z ramką według Fedorowa mogło mieć na celu 
utrudnienie identyfikacji oficyny wydawniczej. Zdecydowane opowiedzenie się po 
stronie innowierców mogło odsunąć od Karcana możnych patronów katolickich 
i wstrzymać zamówienia jezuickie. 

Bliskie kompozycje strony tytułowej trzech zbiorów katechetycznych wydanych 
w ciągu czterech lat przez konkurencyjne wileńskie oficyny nie mogły być przy-
padkowe. Wydawcy zapewne liczyli na wzrost sprzedaży powodowany pomyłkami 
innowierczych czytelników z równoczesnym przekazywaniem tym sposobem treści 
religijnych własnego wyznania. 

Na zakończenie warto też zauważyć, że omawiana ramka, stworzona przez 
moskiewskiego drukarza Iwana Fedorowa, według ryciny niemieckiego grafika 
Erharda Schoena, dzięki umieszczeniu jej na stronie tytułowej pierwszej pełnej 
drukowanej w języku starocerkiewnosłowiańskim Biblii, już dla współczesnych 
była czytelnym i ważnym znakiem nowożytnej kultury ruskiej. W późniejszych 
czasach stała się nośnikiem idei narodowych, wykorzystywanym przez ukraińskich 
działaczy kultury i nauki38.

36 Drukarze dawnej Polski, z. 5, s. 109–111. 
37  Ibidem, s. 111–116. 
38  Znalazła się ona między innymi na okładce wydanego w 1918 przez kanadyjski oddział 

 Towarzystwa „Proswita” Kobziarza Tarasa Szewczenki (Кобзар, Вінніпег–Маніоба 1918) 
z serii Biblioteki Narodowej oraz Historii ukraińskiego drukarstwa Iwana Ohijenki (Історiя 
українсько годрукарства, Киiв 1994).

SuMMary A large architectonic frame encompassing the space of a leaf is one of the most 
recognisable elements embellishing books published by Ivan Fyodorov. The frame, arcade in 
character, built in two projections and enclosed in a perspective outline, is an original and 
innovative motive in the developing Cyrillic printing. Although its innovative form copies 
the composition of the German engraver Erhard Schoen, owing to its positioning on the 
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title page of the first print of the Bible in Old Church Slavonic (Ostróg 1581), it constitutes  
a clear and representative symbol of modern Ruthenian culture until today. Fyodorov used it 
in three books, after which it disappeared without trace. However, its copies appeared again 
in Vilnius prints, not only Orthodox but also Protestant and Catholic. The above-mentioned 
fact attests to the universality of decorative elements which freely cross the borders of confes-
sion and culture. It also enables us to analyse contacts between printers of the largest cultural 
centres in the Commonwealth and trace the roots of the spread of patterns and inspirations. 
Originally not containing any content, the discussed ornamental motif, owing to the fame 
of Ivan Fyodorov and high value of his prints, became a symbol of Ruthenian culture, which 
could be used by Vilnius printers for financial purposes, and perhaps ideological purposes 
in interdenominational polemics. There is no doubt that in the 20th century it was a clear 
carrier of national ideology, to which Ukrainian activists of culture and science referred. 
 •

Translated by Joanna Szczepańska-Włoch
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