
Rocznik Teologiczny
LVII – z. 2/2015

Słowa kluczowe: cyrylickie stare druki, apostoł-ewangeliarz, lekcjonarz, aprakos, 
Łuck, 1640

W historii słowiańskiego drukarstwa cyrylickie stare druki lekcjonarzy 

(aprakosów) zajmują szczególne miejsce. Popularne w najstarszym okresie 

piśmiennictwa słowiańskiego lekcjonarze wraz z upły wem czasu (począwszy 

od poł. XIV – pocz. XV wieku1) były stopniowo wypierane z życia liturgicznego 

i zostały ostatecznie zastąpione przez czteroewangelie2. Taką właśnie sytuację 

potwierdzają – tłoczone od początku XVI3 wieku do 1801 roku – cyrylickie 

stare druki Ewangelii. W XIX wieku słowiańskie aprakosy znane były już prawie 

tylko archeografom4.

* Dr hab. Jerzy Ostapczuk jest profesorem w Katedrze Pisma Świętego Nowego Testamentu 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

** W artykule wykorzystane zostały wyniki Projektu badawczego zrealizowanego w 2012 roku 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w ramach funduszu badań statutowych 
[ nansowanych przez MNiSzW.

1 Евангелие от Иоанна в славянской традиции (Novum Testamentum Palaeoslovenice I), 
изд. подготов. А.А. Алексеев, А.A. Пичхадзе, М.Б. Бабицкая, И.В. Азарова, Е.Л. Алексеева, 
Е.Л. Ванеева, А.М. Пентковский, В.А. Ромодановская, Т.В. Ткачева, Санкт-Петербург 1998, 
s. 18 (I paginacji).

2 Por. wybrane statystyki rękopiśmiennych kodeksów Ewangelii: Л.П. Жуковская, 
Текстология и  язык древнейших славянских памятников, Москва 1976, s. 355-366; 
А.А. Алексеев, Текстология славянской Библии, (Bausteine zur slavischen Philologie und Kul-
turgeschichte, Neue Folge, Reihe A: Slavistische Forschungen, Bd. 24) С.-Петербург 1999, s. 22; 
J. Ostapczuk, Stan zachowania cerkiewnosłowiańskich rękopiśmiennych Ewangelii, [w:] Rocznik 
Teologiczny, LII, z. 1-2, 2010, s. 95.

3 Początek cyrylickiego drukarstwa przypada na ostatnie 10-lecie XV wieku (1491 rok). 
Pierwsza cyrylicka czteroewangelia została wydrukowana dopiero w 1512 roku w Tîrgowişte przez 
hieromnicha Makarego (por. J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z Ewangelii 
Mateusza w cerkiewnosłowiańskich lekcjonarzach krótkich, Warszawa 2013, s. 134, 137).

4 Евангелие от Иоанна..., dz.cyt., s. 18 (I paginacji). 
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W historii cyrylickiego drukarstwa Ewangelie ukazywały się jako część Biblii 

(drukowanej w ww. okresie 18 razy5) lub Nowego Testamentu (drukowanego 

samodzielnie – 386 – lub z księgą Psalmów – 13 razy7). Księgi zawierające tekst 

tylko czterech Ewangelii (podzielony na perykopy liturgiczne z dołączonym na 

końcu aparatem liturgicznym) do 1801 roku drukowano 120 razy8. Fragmenty 

z Ewangelii – zebrane i wydane w formie odrębnych ksiąg (bez dodatkowych 

tekstów liturgicznych9) – do 1801 roku wydrukowano niewiele ponad 20 razy10. 

Te ostatnie pozycje nie mogą być zaklasy[ kowane do lekcjonarzy, ponieważ 

znajdująca się w nich liczba perykop ewangelicznych zaspokaja potrzeby tylko 

niewielkiej części roku liturgicznego (np. wszystkie dni powszednie lub tylko 

czwartek i piątek w Tygodniu Męki Pańskiej) lub odpowiada jednemu z wielu 

bloków (cs. столпов) czytań ewangelicznych powtarzających się kilkakrotnie 

w ciągu całego roku (np. Ewangelie Jutrzni niedzielnych).

Lekcjonarze11 zarówno w tradycji greckiej, jak i słowiańskiej, rękopiśmienne 

oraz drukowane, zawierają zaś czytania ewangeliczne umożliwiające regularną 

celebrację nabożeństw eucharystycznych, których częstotliwość uzależniona 

jest od typu aprakosu. Lekcjonarze pełne (oznaczane skrótem le) umożliwiają 

więc celebrację liturgii we wszystkie12 dni kalendarza ruchomego, sobotnio-

niedzielne (oznaczane skrótem lsk) w soboty i niedziele, zaś niedzielne (ozna-

czane skrótem lk) tylko13 w niedziele14. W historii cyrylickiego drukarstwa (do 

 5 J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne perykopy…, dz.cyt., s. 152-153.
 6 Tamże, s. 148-150. 
 7 Tamże, s. 150-152. 
 8 Tamże, s. 137-148.
 9 Nie zostały tu uwzględnione trebniki, euchologiony, oktoichy, modlitewniki itd., w których 

tekst Ewangelii stanowi zaledwie niewielką część całości. 
10 Były to teksty Ewangelii: Wielkiego Czwartku i Piątku w Tygodniu Męki Pańskiej, wszyst-

kich dni w Tygodniu Męki Pańskiej, jutrzni niedzielnych (por. J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne 
perykopy…, dz.cyt., s. 154-155).

11 Wyróżniane w tradycji greckiej lekcjonarze określane skrótem lLit mogą odpowiadać 
słowiańskim trebnikom, euchologionom, modlitewnikom, etc., które nie były przedmiotem badań. 

12 Chodzi tu, oczywiście, o dni, w których możliwość celebracji liturgii jest uregulowana 
typikonem. 

13 Lekcjonarze sobotnio-niedzielne i niedzielne mają ponadto jeszcze czytania kilku dni 
powszednich o dużym znaczeniu liturgicznym (np. Wielki Czwartek, poniedziałek paschalny) 
w Kościele. 

14 Lekcjonarze krótkie (oznaczane skrótem lesk) mają czytania ewangeliczne na wszystkie 
dni w okresie Paschalnym i tygodniu Męki Pańskiej, zaś w pozostałych okresach (po święcie 
Pięćdziesiątnicy, Nowego Roku Cerkiewnego i Wielkiego Postu) tylko na soboty i niedziele.
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1801 roku15) księgi tego typu – zawierające ułożone według porządku roku 

liturgicznego czytania ewangeliczne – drukowane były zaledwie cztery razy. 

Trzy pierwsze lekcjonarze to apostoły-ewangeliarze niedzielne z lat 1620 (Uher-

ce)16, 1640 (Łuck)17 i 1706 (Lwów)18. Czwarty cyrylicki stary druk lekcjonarza 

to ewangeliarz pełny wydany w 1707 roku w Kijowie19.

Proporcje między starymi drukami czteroewangelii i lekcjonarzy (30:1)20 

poświadczają już zupełnie marginalny – wśród ksiąg drukowanych21 – cha-

rakter aprakosów, wypartych ostatecznie z codziennego użycia w Kościele 

prawosławnym przez tetraewangelie22.

Wszystkie cztery lekcjonarze, podobnie jak i czteroewangelie, począwszy 

od XVII23 wieku, zostały wydrukowane na północy Słowiańszczyzny. Spośród 

wszystkich czterech starych druków lekcjonarzy tylko kijowski ewangeliarz peł-

ny z 1707 roku nie ma wschodniosłowiańskiej genezy. Powodem jego ukazania 

15 Dopiero w XIX wieku można mówić o większej liczbie druków lekcjonarzy, wśród których 
dominowały apostoły-ewangeliarze niedzielne (ich wykaz zob. J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne 
perykopy…, dz.cyt., s. 164-166). Ewangeliarz pełny w XIX wieku wydrukowano tylko raz – w 1854 
roku w Moskwie (zob. tamże, s. 165). 

16 apostoly i evangelïa çrej vs™ nedel™ i prajd: i ijbrannm st{ na ves´ godß. pßrvoe ijŠbraji så 
v Ágorcaxß, #ax}k. Literatura dotycząca tego druku zob. J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne peryko-
py…, dz.cyt., przypis nr 52 na s. 165.

17 apostol´î i evangelïa çrej vs™ nedel™, i prajd: i ijbrann´îm st: na vves´ godß. ksim
æe 

pridan´î s¨t prokimn´î pri st: litrgïi, i proçaå. pervoe izŠbraziså v monast´îrÁ lÁckom bratskom, 
rokÁ #ax}m. Literatura dotycząca tego druku zob. J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne perykopy…, 
dz.cyt., przypis nr 61 na s. 157.

18 aps{tly i evg{lîæ nedelåm vsego l™ta i na prajdniki gds{kïå i na pamåti st{yxß, twanïemß 
bratstava Áspen{: preçs{2 bg{omt{re. j tvpog2 ijdan{yi vß lvov™ rokÁ bæ}îå #ay}q. Literatura dotycząca 
tego druku zob. J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne perykopy…, dz.cyt., przypis nr 71 na s. 159.

19 evg{lîe ili bl}gov™stvovanîe gs}da b}ga i sp{sa n}‚egŠ îi}sa xrs{ta, v st}oi velikoi ç¨dotvornoi 
lavr™ peçer}skoi kîevskoi, pervoe sicevymß sostavlenîemß ijdasæ, #ay}j. Literatura dotycząca tego 
druku zob. J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne perykopy…, dz.cyt., przypis nr 86 na s. 161.

20 Por. tamże, s. 162. 
21 Według A.A. Alekseewa, statystyka rękopisów XV-wiecznych przedstawia się następująco: 

na 279 tetraewangelii przypada 112 aprakosów (А.А. Алексеев, Текстология…, dz.cyt., s. 22). 
Dla manuskryptów późniejszych XVI- i XVII-wiecznych podobnych informacji nie podano. 
O malejącej liczbie aprakosów w późniejszych stuleciach świadczy statystyka rękopisów z okresu 
od XI do XIII wieku: na 29 czteroewangelii przypadają 73 lekcjonarze (Tamże, dz.cyt., s. 22).

22 A. Naumow, Domus Divisa, Studia nad literaturą ruską w I Rzeczypospolitej, (Biblioteka 
Tradycji Literackich, XVIII), Kraków 2002, s. 106. 

23 Do 1552 roku czteroewangelie drukowano wyłącznie na południu Słowiańszczyzny, zaś 
w II poł. XVI wieku na północy i południu, tzn. w Moskwie (1555, 1560 i 1564), Braszowie (1561), 
Mrkszinej Cerkwi (1562), Wilnie (1575), Szebersz (1579) (por. J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne 
perykopy..., dz.cyt., s. 137-148).
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się – o czym napisano we wstępie – było o[ arowanie hetmanowi Janowi Ma-

zepie takiego właśnie typu Ewangelii przez archimandrytę ze św. Góry Atos24. 

Następny ewangeliarz pełny – wydany już w 1854 roku w Drukarni synodalnej 

w Moskwie – również nie ma wschodniosłowiańskiej genezy. Z zawartego 

w nim wstępu – podpisanego tylko przymiotnikiem i  inicjałami (smiren-

n™i‚ïi X.P.) nie dowiadujemy się, niestety, nic ani o jego genezie, ani twórcy. 

Autorstwo tego XIX-wiecznego aprakosu typu le – zapewne z powodu identycz-

nych inicjałów – przypisywano Piotrowi Wasiliewiczowi Chawskiemu (1771-

1876)25. Jego autorem jest jednak ktoś inny, a mianowicie Christaki Pawłowicz, 

z urodzenia Bułgar, pochodzący z Dupnicy (jak sam określił Macedońskiej). 

Zarówno dane te, jak i wiek autora (43 lata) czy też data (zapewne ukończenia), 

rękopiśmiennego oryginału tego druku (14 listopada 1845 roku) znajdują się 

w manuskrypcie (f. 1v) przechowywanym w Rosyjskim Państwowym Archi-

wum Historycznym w Sankt Petersburgu (kolekcja rękopisów nr 834, opis nr 1, 

rękopis nr 22)26. W genezie również tego XIX-wiecznego ewangeliarza pełnego 

należy więc upatrywać wpływów południowosłowiańskich. 

Trzy cyrylickie stare druki lekcjonarzy zostały wydrukowane na terytorium 

współczesnej Ukrainy. Ich genezę – zdaniem A.W. Woznesenskiego – należy 

łączyć z różnicami w nabożeństwach, popularności i zawartości ksiąg liturgicz-

nych różnych terytoriów prawosławnych Słowian27. Jego zdaniem, przykładem 

tego są właśnie apostoły-ewangeliarze niedzielne, które nigdy nie były i nie 

mogłyby być drukowane w Moskwie28.

24 n™kïi † vseçs}tn´îx a®Šnskïå st}́ îå gor´î arximan}dritŠv}, sicevÁü evg}lå knigÁ napisan}nÁü, 
i drevle ijsl™dovannÁü v darß prinese, lübåwomÁ bl}goçinïe c{rkovnoe, bl}gorodnomÁ ego crs}kogŠ 
presv™tlogŠ veliçestva <…> îôannÁ majep™, <…> sei æe bodr´îi ego crs}kogŠ presv™tlogŠ 
veliçestva vŠiskß zaporojskixß voædß <…> ne bej umilenïå i sokrÁ‚enïå srdçnagŠ, sicevÁü 
knigu novago jav™ta v darß seb™ prinesennÁü prïem‚i, i abïe dx}om vojbÁdiv‚i så <…> potwaså 
ugotovati pÁt´ (evg{lîe ili bl}gov™stvovanîe…, dz.cyt., f. 2v1-5, 8-12).

25 А.А. Алексеев, Библия в  богослужении, Византийско-славянский лекционарий, 
Санкт-Петербург 2008, s. 141.

26 Krótki opis rękopisu zob. A. Никольскiй, Опиcанiе рукописей хранящихся въ архивe 
Святeйшаго Правительствующаго Синода, Т. 1 (Рукописи богослужебныя), С.-Петербургъ 
1904, nr 22 (s. 5-6).

27 Jako przykład A.W. Woznesenski wskazał na popularność w XVII wieku w Moskwie 
Kanonanrionów, zaś w Białorusi i Ukrainie Aka| stników jako ksiąg zawierających teksty cyklu 
tygodniowego (А.В. Вознесенский, Каноник как тип книги у старообрадцев, [w:] Труды 
Отдела Древнерусской Литературы, XLVIII, 1993, s. 355-356.

28 А.В. Вознесенский, К истории славянской печатной Псалитри, Московская традиция 
XVI-XVII веков, Простая Псалтирь, Москва-С.-Петербург 2010, przypis nr 164 na s. 37.
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Genezę drugiego cyrylickiego apostoła-ewangeliarza niedzielnego – po-

wstałego w 1640 roku w drukarni Monasteru Bractwa w Łucku – można po-

średnio wiązać z drukarzem Pawłem Domżiwem Lutkowiczem Telicą, autorem 

pierwszego cyrylickiego lekcjonarza typu lk z 1620 roku. 

Założone w 1617 roku29 Bractwo cerkiewne w Łucku, z którego inicjatywy 

w 1621 roku powołano Monaster Bracki pw. Podwyższenia Świętego i Życio-

dajnego Krzyża, nie wiązało30 początkowo swej działalności z czynnościami 

drukarskimi31. Początek drukarni brackiej, której powołanie wydaje się całkiem 

przypadkowe32, związany jest pośrednio z hieromnichem Pawłem Domżiwem 

Lutkowiczem Telicą i datowany jest na rok 1635. 

Paweł Domżiw Lutkowicz Telica33, wraz z hierodiakonem Sylwestrem34, 

własną działalność drukarską35 rozpoczął36 w 1617 roku w Uhercach (obecnie 

29 Odnośnie do roku powołania Bractwa w Łucku do dziś brak jednomyślności (zob. С. Горін, 
Монастирі Луцько-Острозької епархії кінця XV – середини XVII ст. Функціонування і місце 
у Волинському соціумі, Київ 1012, s. 192). 

30 Opinie w tej kwestii są jednak podzielone. Innego zdania jest N.I. Petrow (Н.И. Петров, 
Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края, Санкт Петербуг 1888, s. 156).

31 І.І. Огієнко, Історія українського друкарства, Історично-Бібліографичний огляд 
українського друкарства XV-XVIII в.в. (Т. I), (Збірник Фільольогічної Секції Науковоо 
Товариства ім. Шевченка, Т. XIX-XX-XXI), Львів 1925 (Киів 1994), s. 234. O drukarni brak 
wzmianek w dokumentach związanych z powołaniem bractwa (А.С. Петрушевич, Сводная 
Галицкорусская летопись c 1600 по 1700 год, Львів 1874, s. 52-54; С. Горін, dz.cyt., s. 192).

32 Zob. I.І. Огієнко, dz.cyt., s. 234.
33 O pochodzeniu Pawła Domżiwa Lutkowicza Telicy nie mamy wielu informacji. Pochodził, 

prawdopodobnie, ze wsi Lutkiw (województwo lwowskie). Pod kon. XVI – pocz. XVII wieku złożył 
śluby zakonne w Kijowsko-Pieczerskiej Ławrze. Fachu drukarskiego uczył się prawdopodobnie 
w Monasterze św. Ducha w Wilnie. Tam w 1610 roku pomagał w druku, zakazanej przez króla 
polskiego Zygmunta II, księgi Melecjusza Smotryckiego pt. Trenos. W 1611 roku został ihumenem 
Monasteru św. Piotra i Pawła w Mińsku – [ lii monasteru św. Ducha w Wilnie. Między 1613-1618 
rokiem być może był ihumenem jednego z monasterów w Pińsku.  

34 O pochodzeniu Sylwestra wiadomo niewiele, zob. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, 
W. Krajewski, Drukarze dawnej Polski, od XV do XVIII wieku, Z. 6: Małopolska – Ziemie Ruskie, 
Wrocław – Kraków 1960, s. 216-217. Paweł Domżiw Lutkowicz Telica i Sylwester pracowali razem 
prawdopodobnie już w drukarni brackiej w Wilnie (В.П. Колосова, Новые данные к биографии 
Павла Домжив-Лютковича, [w:] Федоровские Чтения 1982, ред. Е.Л. Немировский, Москва 
1987, s. 119).

35 Wydrukowali wspólnie zaledwie 10 pozycji (О. Огнева, „Лямент...” 1628 року: Перша 
друкована книга в Луцьку, [w:] Лямєнт по отцю Іоану Васильєвичу, написаний в Луцьку року 
1628-го, упор. О. Білюріна, перекл. В. Александрович, В. Шевчук, Луцьк 2008, s. 87).

36 Początek ich działalności drukarskiej przesuwa się niekiedy nawet na ich pierwszy pobyt 
w Mińsku (Г. Вiйкъ, Луцкое Крестовоздвиженское Православное Братство (Продолжение): 
Типографiя Луцкаго Братства, [w:] Волынскiя Епархiальныя Ведомости, 1 февраля, № 4, 
1904, s. 69).
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utożsamiane37 z wsią Nahirne). Pod patronatem Aleksandra Fedorowicza Szep-

tyckiego działał tam do 1621 roku. W tym czasie wydał trzy38 pozycje. Trzecią 

z nich jest – wymieniony wcześniej – apostoł-ewangeliarz niedzielny z 1620 roku. 

Po śmierci ich protektora Aleksandra Szeptyckiego (w 1621 roku) wspólną 

działalność drukarską Paweł Domżiw Lutkowicz Telica z Sylwestrem konty-

nuowali później w Mińsku39 (1622), Monasterze Zahoriwskim pw. Przemie-

nienia Pańskiego na Wołyniu40 (1622-1624)41, Czetwertni42 (do końca lipca 

1625 roku)43 i  w  Łucku, dokąd przybyli między lipcem 1625  roku44 a  1628 

rokiem45. Ich przyjazd na Wołyń związany był, prawdopodobnie, z planowaną 

37 Zob. В.П. Колосова, Иван Вышенский и Павел Домжив-Люткович, [w:] Федоровские 
Чтения 1979, Москва 1982, s. 26-27. 

38 Dwie pierwsze to: 
 –  Събраніе въкратце словес от божественнаго писаніa z 30.03.1618 roku (И. Каратаевъ, 

Описанiе славяно-русскихъ книгъ напечатанныхъ кирилловскими буквами, 
Т. I (съ 1491 по 1652 г.), [w:] Сборникъ отделенiя русскаго Языка и Словесности 
Императорской Академiи Наукъ, T.XXXIV, № 2, Санктпетербургъ 1883, nr 199; 
Я. Запаско, Я. Ісаевич, Памятки книжкового мистецьтва, Каталог стародруків ви-
данних на Україні, Кн. I (1574-1700), Львів 1981, nr 114; Ф.П. Максименко, Кириличні 
стародруки українських друкрень, що зберігаються у львівських збірках (1574-1800), 
Львів 1975, nr 207; Т.Н. Каменева, А.А. Гусева, Украинские книги кирилловской 
печати XVI-XVIII вв., Каталог изданий хранящихся в Государственной библиотеке 
СССР имени В.И. Ленина, Вып. 1. 1574 г. – 1 половина XVII в., Москва 1976, nr 26);

 –  Часослов, або молитвослов z 1619 roku (Я. Запаско, Я. Ісаевич, dz.cyt., nr 122). 
Dzieło to nie zachowało się. 

39 В.П. Колосова, Иван Вышенский..., dz.cyt., s. 29. 
40 Między Włodzimierzem Wołyńskim i Łuckiem (В.П. Колосова, Иван Вышенский..., dz.cyt., 

s. 29).
41 Odnośnie do lat jego działalności w Mińsku i w Monasterze Zahoriwskim brak jest zgodno-

ści, por. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, dz.cyt., s. 134. Niekiedy wskazuje się 
na rok 1623 (О. Білюріна, Творці луцького першодруку, [w:] Лямєнт по отцю Іоану Васильєвичу, 
написаний в Луцьку року 1628-го, упор. О. Білюріна, перекл. В. Александрович, В. Шевчук, Луцьк 
2008, s. 103).

42 Do Monasteru pw. Przemienienia Pańskiego w Czetwertni, powołanego w 1619 roku 
(W. Dobrowolska, Czetwertyński-Światopełk (Czetwerteński) Hryhory książę, [w:] Polski Słownik 
Biogra| czny, red. W. Knopczyński, T. IV, Kraków 1938, s. 362 (kol. prawa)), przybyli na zaproszenie 
Hryhorego Światopełk-Czetwertyńskiego, gdzie 27 lipca 1625 roku wydrukowali wcześniej przy-
gotowywany Psałterz (І.І. Огієнко, dz.cyt., s. 233; Я.Д. Исаевич, Преемники первопечатника, 
Москва 1981, s. 89; В.П. Колосова, Иван Вышенский..., dz.cyt., s. 30; С. Горін, dz.cyt., s. 384). 

43 Zob. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, dz.cyt., s. 132. 
44 Dlatego też niekiedy powołanie drukarni ustala się na 1625 rok (І.І. Огієнко, dz.cyt., s. 234).
45 J.D. Isajewicz jako datę ich przyjazdu wskazał rok 1628 (Я.Д. Исаевич, dz.cyt., s. 89). 

Wymieniona w następnym przypisie pozycja została wydrukowana 11 lutego 1628 roku. W do-
kumentach jako członkowie Monasteru brackiego w Łucku wymienieni są oni tylko w roku 1628 
(С. Горін, dz.cyt., s. 236).
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współpracą z Bractwem w Łucku46, a częste zmiany miejsc funkcjonowania 

zakładu drukarskiego spowodowane były chęcią zapewnienia, m.in. przez 

członków Bractwa (np. Hryhorego Światopełk-Czetwertyńskiego), najbardziej 

dogodnych warunków do pracy47, 

W krótkim okresie swej działalności w Łucku, w  trakcie której również 

odremontowali swój warsztat48, wydali zaledwie dwa druki49, przenosząc się 

zaraz w  inne miejsce. Na zaproszenie Adama Ursula-Rudeckiego przybyli 

do monasteru pw. Przemienienia Pańskiego we wsi Czorna (nad rzeką Go-

ryń)50. Od niego – 3 czerwca 1630 roku – Paweł Domżiw Lutkowicz Telica, 

przekazawszy w testamencie51 23 maja tegoż roku braciom prawo pośmiert-

nego posługiwania się i dysponowania drukarnią, otrzymał dożywotni tytuł 

ihumena wspólnoty52. Tam, w 1629 roku, zostały wydane dwie księgi53. Paweł 

46 Czasami wszystkie wydane na Wołyniu przez Pawła Domżiwa Lutkowicza Telicę druki 
zaliczane są do druków Bractwa w Łucku, zob. Г. Вiйкъ, dz.cyt., s. 71. 

47 О. Білюріна, dz.cyt., s. 104.
48 A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, dz.cyt., s. 135. 
49 W Łucku wydrukowali oni następujące pozycje: 
 –  låmentß po svåtoblive zo‚lomß, velebnomß gdn{Á, †c{Á IŠann™ VasileviçÁ, prejvi-

teri. imenemß Cerkvi, Pravoslavïå Vostoçnago, Bratstva LÁckogo, Vßjdviæenïå Чts}nago 
i Жivotvoråwago Krs}ta Gd}nå. napisan´îi prejß mnogogr™‚nogo Ierodîakona, Dav´îda 
Andreeviça Inoka ЧinÁ st}go Valikago Vasilïå. v LÁckÁ: rok} #a} x} k}i. Mcs}å FevrÁarïå. 
a}î Dnå. V drÁkarni Pavla Ieromonaxa (opis niniejszego starodruku: zob. И. Каратаевъ, 
Хронологическая роспись славянскихъ книгъ напечатанныхъ кирилловскими буквами 
1491-1730, Санктпетербургъ 1861, nr 274; tenże: Описанiе славяно-русскихъ книгъ…, 
dz.cyt., nr 320; І.І. Огієнко, dz.cyt., s. 235; Ф.П. Максименко, dz.cyt., nr 624 (str. 91)). 
Niniejsza pozycja została wydana fototypicznie w 2008 roku w Łucku przez Wołyńskie 
Muzeum Krajoznawcze i Wołyńskie Bractwo św. apostoła Andrzeja Pierwszego z powo-
łanych (Лямєнт по отцю Іоану Васильєвичу, написаний в Луцьку року 1628-го, упор. 
О. Білюріна, перекл. В. Александрович, В. Шевчук, Луцьк 2008).

 –  Епикидіонъ албо вeрше жалобныe на погребеніе Василисы Яцковны, Стефана 
Полумерковича, z 1628 roku (niestety, żaden egzemplarz niniejszego starodruku nie 
zachował się do dziś (o niniejszym starodruku zob. И. Каратаевъ, Хронологическая 
роспись..., dz.cyt., nr 275; І.І. Огієнко, dz.cyt., s. 235)). 

50 І.І. Огієнко, dz.cyt., s. 234, 238; A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, 
dz.cyt., s. 133. 

51 A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, dz.cyt., s. 133; В.П. Колосова, Иван 
Вышенский..., dz.cyt., s. 31. 

52 С. Горін, dz.cyt., s. 388.
53  Są to: 
 –  Часословъ (И. Каратаевъ, Описанiе славяно-русскихъ книгъ…, dz.cyt., nr 335; 

Я. Запаско, Я. Ісаевич, dz.cyt., nr 194; Т.Н. Каменева, А.А. Гусева, dz.cyt., nr 56); 
 –   Дiалог албо розмова чловека <...> о смерти (И. Каратаевъ, Описанiе славяно-

русскихъ книгъ…, dz.cyt., nr 338; Я. Запаско, Я. Ісаевич, dz.cyt., nr 191; 



Jerzy Ostapczuk176

Domżiw Lutkowicz Telica zmarł w 1634 roku, zaś jego miejsce zajął jego 

wierny przyjaciel Sylwester54, który 9 sierpnia 1635 roku zapisał w testamencie 

drukarnię, z księgozbiorem55, Bractwu w Łucku56. Staraniem ihumena Neo[ ta 

(Siemionowicza)57 3 października 1635 roku znalazła się ona, razem z księgami, 

u spadkobiercy58. 

Jednak Bractwo łuckie, które otrzymało drukarnię, nie wykorzystało, nie-

stety, w pełni (zarówno na początku, jak i w późniejszym czasie) potencjału 

drukarskiego otrzymanego spadku. Apostoł-ewangeliarz niedzielny59 z 1640 

roku to jedyna pozycja, która w dodatku dopiero po pięciu latach, ujrzała 

światło dzienne z danymi wydawniczymi wskazującymi na Monaster Bracki 

w Łucku (v monast´îrÁ lÁckom bratskom). Był to drugi w historii cyrylickiego 

drukarstwa apostoł-ewangeliarz (typu lk). 

Współcześnie znanych jest zaledwie pięć skatalogowanych egzemplarzy 

niniejszego starego druku, które przechowywane są w60: Muzeum Narodowym 

im. A. Szeptyckiego we Lwowie, Muzeum Księgi Rosyjskiej Biblioteki Naro-

dowej w Moskwie61, Państwowym Muzeum Historycznym w Moskwie oraz 

dwa egzemplarze w Oddziale Starodruków w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej 

w Sankt Petersburgu62. 

W najważniejszych pozycjach poświęconych cyrylickim starym drukom 

zawarte są o nim następujące informacje63:

Ф.П. Максименко, dz.cyt., nr 626).
54 Ostatnia wzmianka o żywym Sylwestrze datowana jest na 4 września 1635 roku. 24 paź-

dziernika 1635 roku wspomniany jest już jako nieboszczyk (С. Горін, dz.cyt., s. 396).
55 A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, dz.cyt., s. 217. Por. В.П. Колосова, 

Иван Вышенский..., dz.cyt., s. 24-34; taż: Новые данные…, dz.cyt., s. 115-122. 
56 І.І. Огієнко, dz.cyt., s. 236; Т.Н. Каменева, А.А. Гусева, dz.cyt., s. 29; A. Kawecka-Gry-

czowa, K. Korotajowa, W. Krajewski, dz.cyt., s. 135; В.П. Колосова, Иван Вышенский..., dz.cyt., 
s. 31. 

57 Był on przełożonym monasteru od 18 grudnia 1634 roku do 16 września 1638 roku (С. Горін, 
dz.cyt., s. 235). 

58 С. Горін, dz.cyt., s. 392, 396; О. Білюріна, dz.cyt., s. 105; A. Kawecka-Gryczowa, K. Ko-
rotajowa, W. Krajewski, dz.cyt., s. 135. 

59 Pełny tytuł zob. przypis nr 17. 
60 І.І. Огієнко, dz.cyt., s. 236; Ф.П. Максименко, dz.cyt., nr 625; Я. Запаско, Я. Ісаевич, 

dz.cyt., nr 279.
61 Niniejszy egzemplarz ma dwa ex librisy Moskiewskiego i Rumjancewskiego Muzeum oraz 

I. Łukaszewicza. 
62 Niniejsze dwa egzemplarze na wewnętrznej stronie przedniej okładki mają ex libris I.P. Ka-

rataewa.
63 И. Каратаевъ, Хронологическая роспись…, dz.cyt., nr 450 (s. 62); tenże: Описанiе 
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• Format: 8;

• Liczba kart: [8] 281 [3], numeracja kart znajduje się w górnym prawym 

rogu, zaś składek na dole;

• Liczba linii tekstu: 19 i 24; 10 wierszy = 64,52 mm; tekst został umiesz-

czony w ramkach;

• Ryciny: karta tytułowa (drukowana w dwóch kolorach); herb (karta 

tytułowa verso), dwie ilustracje (m.in. Golgoty (181v)), zastawki, [ -

naliki, inicjały. 

Na stronie verso karty tytułowej znajduje się herb rodu Czetwertyńskich 

z 6 liniami tekstu w języku ruskim. Na następnych kartach (f. 2-8) znajduje się 

dedykacja (poświęcona podkomorzemu łuckiemu Hryhorowi Światopełk-Cze-

twertyńskiemu lub biskupowi łuckiemu i ostrogskiemu Atanazemu Puzynie 

{z Kozielska}) oraz spis treści.

W aprakosie łuckim z 1640 roku wyróżnia się dwie główne części: aposto-

ł-ewangeliarz niedzielny i euchologion.

Część pierwsza to: a) okres paschalny (f. 1r-28r), zawierający czytania tylko 

na niedziele oraz święto Wniebowstąpienia Pańskiego (6. czwartek); b) jedena-

ście Ewangelii jutrzni niedzielnych (f. 28v-37r); c) okres po święcie Pięćdzie-

siątnicy i Nowego Roku Cerkiewnego (mający jedną ciągłą numerację tygodni) 

(f. 37v-102r), zawierający czytania tylko na niedziele; d) okres Wielkiego Postu 

(f. 102r-119r), zawierający czytania na niedziele, sobotę św. Łazarza i Niedzielę 

Palmową; e) Tydzień Męki Pańskiej (f. 119r-128v), zawierający czytania na 

liturgię czwartkową oraz uroczystość umycia nóg; f) Menologion (f. 129r-181r);

Część druga to: a) modlitwy przed Świętą Liturgią (f. 182r-209v); b) modli-

twy wieczorne (f. 210r-221v); c) modlitwy poranne (f. 222r-231v); d) akatyst 

do Przenajświętszej Bogurodzicy (f. 232r-259v); e) przygotowanie do Świętej 

Komunii (f. 260v-279v); f) paschalia (f. 280r-281v).

славяно-русскихъ книгъ…, dz.cyt., nr 506 (str. 479); І. Свєнцiцькiй, Каталогъ книгъ церковно-
славянскои печати, Жовква 1908, nr 34 (425 (s. 14)); T.A. Быкова, Каталог изданий Острожской 
типографии и трёх передвижных типографий, Ленинград 1972, nr 29; Ф.П. Максименко, 
dz.cyt., nr 625 (s. 91); Т.Н. Каменева, А.А. Гусева, dz.cyt., nr 77 (s. 29) i zdjęcia nr 150 (s. 108), 
308 (s. 142), 380 (s. 169), 797 (s. 424), 781 (s. 408); Я. Запаско, Я. Ісаевич, dz.cyt., nr 279 (s. 61); 
А.А. Гусева, Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского шрифта 
второй половины XVII-XVIII вв., Методические рекомендации, Москва 1997, s. 62; J. Ostap-
czuk, Starodruki cyrylickich lekcjonarzy w świetle cerkiewnosłowiańskiej tradycji, [w:] Rocznik 
Teologiczny, LIII, z. 1-2, 2011, s. 94-95 i zdjęcie nr 2 (s. 100); tenże: Sobotnie i niedzielne perykopy…, 
dz.cyt., s. 157-159. 
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Po raz pierwszy – jak już wspomniano – cyrylicki lekcjonarz został wydany 

w 1620 roku w Uhercach przez hieromnicha Pawła Domiżwa Lutkowicza Telicę 

i hierodiakona Sylwestra, których zakład drukarski tra[ ł ostatecznie do Mo-

nasteru Brackiego w Łucku. Fakt ten pozwala doszukiwać się cech wspólnych 

w obu tych starych drukach. Niekiedy wskazuje się, że lekcjonarz łucki nie 

jest oryginalny, a jest tylko przedrukiem wydania z 1620 roku64, nieznacznie 

zmienionym65. Jednak dwa niniejsze XVII-wieczne aprakosy nie są identyczne. 

Zachodzą między nimi pewne podobieństwa, są jednak też i różnice. 

Oba lekcjonarze mają identycznie brzmiący tytuł apostol´î i evangelïa çrej 

vs™ nedel™, i prajd: i ijbrann´îm st: na vves´ godß. Jednak podtytuł starodruku 

z 1640 ksim
æe pridan´î s¨t prokimn´î pri st: litrgïi, i proçaå (por. zdjęcie nr 1) 

wskazuje wyraźnie na zawartość w nim dodatkowych tekstów, których brak 

jest w wydaniu z 1620 roku. Zawartość aprakosu łuckiego jest więc bogatsza 

od uhoreckiego66.

W obu lekcjonarzach podano tę samą informację o pierwszym takim wy-

daniu pßrvoe ijŠbraji så v Ágorcaxß oraz pervoe izŠbrazi så v monast´îrÁ 

lÁckom bratskom (zob. zdjęcie nr 1.).

Czcionka apostoła-ewangeliarza z 1640 roku jest jednak inna (grubsza) niż 

czcionka lekcjonarza z 1620 roku (por. zdjęcia nr 2.-8. i 11.).

Ramka na karcie tytułowej, w której umieszczono tytuł obu aprakosów 

– z 1620 i z 1640 roku – jest identyczna. Różnica polega na braku znaku krzy-

ża oraz inicjałów drukarza (PLDL) w druku z 1640 roku (por. zdjęcie nr 1. 

i 10.). Należy jednak zwrócić uwagę, że identyczna ramka (autorstwa, praw-

dopodobnie, Grina Iwanowicza67) została wykorzystana także w starodruku 

Nowego Testamentu z Psałterzem wydrukowanym w Ostrogu68 w 1580 roku 

(por. zdjęcie nr 12.). 

W  obu starodrukach apostołów-ewangeliarzy umieszczono to samo 

64 Я.Д. Исаевич, dz.cyt., s. 96.
65 Прот. С.Н. Ющик, Луцкое Православное Крестовоздвиженское братство 

и  его деятельность, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
Богословский факультет, Кафедра истории Русской Православной Церкви, Дипломная 
работа, Москва 2008, s. 54. 

66 І.І. Огієнко, dz.cyt., s. 236.
67 А.А. Сидоров, Древнерусская книжная гравюра, Москва 1951, s. 119; Я. Запаско, 

Мистєцька спадщина Івана Федорова, Львів 1974, s. 69.
68 Paweł Domżiw Lutkowicz Telica wzorował się na materiałach drukarskich z Ostroga oraz 

innych zakładów, np. lwowskiego (О. Огнева, dz.cyt., 89).
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przedstawienie golgoty. W lekcjonarzu z Uherców znajduje się ono na karcie 

verso przed częścią zawierającą czytania z Apostoła i perykopy z Ewangelii. 

W starodruku z Łucka zostało ono umieszczone na karcie 181v (rp}a), zaś wokół 

niego teksty troparionów: święta podwyższenia Krzyża Pańskiego (u góry): 

sp}si g}i lüdi svoå, i bls{gvi dostoånïe svoe : pob™d´î gospodarÁ na‚emÁ na 

nev™rn´îå vß x{a æj´îki darÁi : i svoå soxranåå krestomß si lüdi i niedzieli 

adoracji św. Krzyża (u dołu): krs{tÁ tvoemÁ poklanåemså vldko, i s}toe voskrs{nïe 

tvoe slavim (por. zdjęcie nr 9.).

Zachowane egzemplarze lekcjonarza z 1640 roku poświadczają istnienie 

egzemplarzy z umieszczonymi na początku dedykacjami dwóm różnym osobi-

stościom69: biskupowi łuckiemu i ostrogskiemu Atanazemu Puzynie (z Koziel-

ska) lub podkomorzemu łuckiemu Hryhorowi Światopełk-Czetwertyńskiemu 

(por. zdjęcie nr 3.).

Atanazy Puzyna z Kozielska70 (zm. na początku 1650 r.) był jednym z zało-

życieli, kierowników i opiekunów Bractwa w Łucku. W 1619 roku – jeszcze jako 

Aleksander – poparł uchwałę zobowiązującą mieszczan łuckich do opieki nad 

bractwem, cerkwią i szkołą w Łucku. Był posłem na Sejm (w latach 1616, 1618, 

1632, 1635, 1638). W 1633 roku został biskupem Łuckim i Ostrogskim. W 1638 

roku razem z metropolitą Piotrem Mohyłą (w którego wyborze wcześniej 

uczestniczył) brał udział w sejmie. Atanazy Puzyna był żarliwym obrońcą pra-

wosławia na Wołyniu i był uważany za „najuczeńszego z Rusinów dyzunitów”71.

W egzemplarzu przechowywanym w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej 

w Sankt Petersburgu znajduje się dedykacja poświęcona właśnie bp. Atana-

zemu (f. 1-4r), która rozpoczyna się słowami: æsne prevelebnomÁ v x}™ ego 

mls}ti gds}nÁ ŠcÁ afanasîü kni
æat s koqel´ska pÁqin™ ja laski bæ}ii episkopovi 

lÁckomÁ i ŠstrojkomÁ nam velce mls{tivomÁ panÁ (f. 1r) i kończy się: ubo-

gomÁ monastyrovi na‚omÁ bratstva lÁckog}, udarovala i rojmnoæila. inoci 

obweæitelog} monastyra bratskog} lÁckogo, cr}kbi bojdviæ çes} krs}ta (f. 3v-4r). 

Inna dedykacja została poświęcona Hryhorowi Światopełk-Czetwertyńskie-

mu72 (synowi Osta[ ego {Eusta[ ego} Iwanowicza), który pochodził z linii Starej 

69 О. Білюріна, dz.cyt., s. 105.
70 Szerzej o nim. zob. M. Nagielski, Puzyna Aleksander z Kozielska h. Oginiec, [w:] Polski 

Słownik Biogra| czny, red. S. Kieniewicz, T. XXIX, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 
1986, s. 484-487. 

71 M. Nagielski, dz.cyt., s. 486. 
72 Szerzej o nim. zob. W. Dobrowolska, dz.cyt., s. 362.
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Czetwertni. Zmarł on 12 maja 1651 roku i został pochowany w monasterze 

w Starej Czetwertni73. Był kilkakrotnym posłem na Sejm (w latach 1627, 1630, 

1632, 1633, 1638, 1639), poborcą wołyńskim (w 1629 r.) oraz podkomorzym 

łuckim (od 1639 r.)74, co drukarze łuccy zaznaczyli w dedykacji (podkomornomÁ 

LÁckomÁ). To właśnie na jego zaproszenie Paweł Domżiw-Lutkowicz Telica 

oraz Sylwester przybyli do monasteru pw. Przemienienia Pańskiego75 w Cze-

twertni, gdzie w roku 1625 wydrukowali Psałterz i przygotowali do wydania 

Czasosłow (drukując go następnie w monasterze we wsi Czorna w 1629 roku)76. 

Hryhory pozostawał wierny Kościołowi prawosławnemu, sprzeciwiał się unii 

i katolicyzmowi77.

W egzemplarzu przechowywanym w Oddziale Starych Druków Rosyjskiej 

Biblioteki Narodowej w Moskwie znajduje się dedykacja poświęcona Hry-

horowi Światopełk-Czetwertyńskiemu. Rozpoczyna się ona słowami: æsne 

ŠsveconomÁ Knåæati ego mls}ti panÁ Grigorïü Svåtopolkovi çetvertenskomÁ 

podkomoromÁ LÁckomÁ nam velce mls{tivomÁ pn}Á i dobrod™evi (f. 2r {por. 

zdjęcie nr 3.}) i kończy się: va‚ei knåæ: mls}ti na‚}  mls}: pana i dobrod™å slÁgi, 

i bg}omolci ustaviçny™. înoci obweæitelnog} monastyra bratskog} lÁckogo, 

cr}kvi bojdviæ çes} krs{ta (f. 3v).

W  druku aprakosu łuckiego na stronie verso karty tytułowej znajduje 

się umieszczone w  ramce przedstawienie św. Jerzego – herbu rodu Świa-

topełk-Czetwertyńskich – z okalającymi świętego inicjałami Hryhory Świa-

topełk-Czetwertyńskiego: g s ç p l  (tzn. grigorii svåtopolkß çetvertinskii 

podkomoryi lÁckii, zaś nad ramką następujący tekst: na preslav´îi kleinotß 

æsne Šsvecon´îxß knåæat, ixß mls}ti Svåtopolkov{ çetvertenskix (por. zdjęcie 

nr 2.). 

Z tego samego rodu pochodził także Grzegorz Światopełk-Czetwertyński, bardziej znany 
pod zakonnym imieniem Gedeon, metropolita kijowski (od 1684 roku), który w 1660 roku został 
biskupem łucko-ostrogskim. Był on wnukiem Hryhorego, podkomorzego łuckiego. Szerzej o nim 
zob. M. Korduba, Czetwertyński-Światopełk Grzegorz Gedeon, [w:] Polski Słownik Biogra| czny, 
t. IV, dz.cyt., s. 361-362. 

73 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. III, Lipsk 1839, s. 265; W. Dobrowolska, dz.cyt., s. 362 (kol. 
prawa).

74 Por. W. Dobrowolska, dz.cyt., s. 362 (kol. prawa).
75 Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego została wybudowana w latach 1600-1604, zaś sam 

monaster odnowiony w 1619 roku (A. Mironowicz, Sylwester Czetwertyński, biskup białoruski, 
Białystok 2004, s. 100).

76 Por. przypis nr 53. 
77 W. Dobrowolska, dz.cyt., s. 362 (kol. prawa). 
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Opracowany pod koniec XIX wieku przez G.A. Woskresenskego podział 

cerkiewnosłowiańskiego przekładu Ewangelii na 4 redakcje (starożytną {po-

łudniowosłowiańską}, presławską {staroruską}, metropolity Aleksego {ruską 

XIV wieku} i rusko-bułgarską)78 został uzupełniony przez uczonych z Rosji 

(Projekt Petersburski79), którzy z ostatniej grupy wyszczególnili ponadto dwie 

redakcje atoskie (A i B)80. 

W apostole-ewangeliarzu łuckim, podobnie jak i w trzech pozostałych 

cyrylickich lekcjonarzach, zostały poświadczone warianty charakterystyczne 

dla wyróżnionej przez G.A. Woskresenskego najmłodszej redakcji rusko-buł-

garskiej słowiańskiego przekładu Ewangelii, która leży u podstaw drukowanych 

tekstów Ewangelii81. Na przykładzie liturgicznej perykopy Święta Zmartwych-

wstania Pańskiego można wskazać tu na: 

• evn avrch/| (J 1,1) – vß naçal™, a nie iskoni; zaś w J 1,2 iskoni; 

• pro.j to.n qeo,n (J 1,1 i 1,2) – u boga, a nie otß boga; 

• cwri.j auvtou/ evge,neto ouvde. e[n (J 1,3) – bejß nego niçtoæe b´îst´, a nie 

niçtoæe ne b´îst´ (z dwoma przeczeniami);

• marture,w (J 1,7-8 i 15) – sv™d™telstvovati, a nie poslu‚stvovati;

• o` ko,smoj (J 1,9-10) – mirß, a nie v´s´ mirß;

• monogenh,j (J 1,14) – edinorodnyi, a nie edinoçadnyi;

Analiza tekstologiczna wszystkich czterech starych druków cyrylickich lekcjo-

narzy (z 1620, 1640, 1706 i 1707 roku) – przeprowadzona na podstawie liturgicz-

nych perykop ewangelicznych okresu po święcie Pięćdziesiątnicy – wskazała, że82:

• nie można mówić o absolutnej stabilności zawartego w nich cerkiewno-

słowiańskiego przekładu Ewangelii83, która jest jednak bardzo wysoka; 

78 O wyróżnionych przez G.A. Voskresenskego redakcjach cerkiewnosłowiańskich przekładów 
Ewangelii patrz: Г.А. Воскресенскiй, Евангелiе отъ Марка по основнымъ спискамъ четырехъ 
редакцiй рукописнаго славянскаго евангельскаго текста съ разночтенiями изъ ста восьми 
рукописей Евангелiя XI-XVI вв., Сергиевъ Посадъ 1894; Характерическiя черты четырехъ 
редакцiй славянского перевода Евангелiя отъ Марка по сто двенадцати рукописямъ Евангелiя 
XI-XVI вв., Москва 1896.

79 J. Ostapczuk, Cerkiewnosłowiański przekład liturgicznych perykop okresu Paschalnego 
i święta Pięćdziesiątnicy w rękopiśmiennych ewangeliarzach krótkich, Warszawa 2010, s. 200-211.

80 Евангелие от Иоанна…, s. 13-16 (I paginacji). 
81 А.А. Алексеев, Текстология…, dz.cyt., s. 186.
82 J. Ostapczuk, Stabilność cerkiewnosłowiańskiego tekstu Ewangelii w cyrylickich starych dru-

kach lekcjonarzy, [w:] Starodruki cyrylickie w zasobach para| alnych pogranicza polsko-słowackiego, 
Gorlice 2014, s. 16-18.

83 Również tekst perykopy liturgicznej święta Zmartwychwstania Pańskiego wszystkich 
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• największą liczbę wariantów tekstologicznych (względem trzech po-

zostałych druków) ma aprakos łucki; 

• pod względem tekstu aprakos łucki jest najbliższy do aprakosu lwow-

skiego z 1706 roku. 

Wstępne badania tekstologiczne ograniczone do sześciu liturgicznych pe-

rykop ewangelicznych84 z okresu po święcie Pięćdziesiątnicy przeprowadzone 

na podstawie 23 starych druków cyrylickich czteroewangelii85 wskazały, że 

zawarty w nich cerkiewnosłowiański tekst Dobrej Nowiny nie jest jednorodny 

tekstologicznie86. Tylko trzy z tych fragmentów Ewangelii można było porównać 

z perykopami znajdującymi się w łuckim aprakosie niedzielnym (Mt 9,1-8, 

18,23-35 i 25,14-30). Zestawienie wariantów tekstu wskazało87, że cerkiewno-

słowiański przekład Ewangelii łuckiego apostoła-ewangeliarza niedzielnego 

bliski jest do wydań lwowskich88, które z kolei poświadczają niektóre warianty 

czteroewangelii wydanych na południu Słowiańszczyzny.  

czterech starych druków cyrylickich lekcjonarzy nie jest stabilny. Np. w J 1,12 tylko lekcjonarz 
łucki ma leksem vlast´, podczas gdy wszystkie pozostałe oblast´ (zob. J. Ostapczuk, Starodruki 
cyrylickich lekcjonarzy…, dz.cyt., 105).

84 Tzn. 6. sobota (Mt 9,18-26) i niedziela (Mt 9,1-8), 11. sobota (Mt 19,3-12) i niedziela 
(18,23-35) oraz 16. sobota (Mt 24,34-44) i niedziela (Mt 25,14-30).

85 Były to tetraewangelie wydrukowane w: Tîrgowişte (1512), Rujanie (1537), Belgradzie 
(1552), Wilnie (1575, 1600), Lwowie (w drukarni Bractwa Uspienskiego {1636, 1670, 1690, 1704} 
oraz w drukarni Michała Śliozki {1644, 1665}), Moskwie (1627, 1648, 1716, 1745, 1748III, 1784); 
Kijowie (1712, 1733, 1759) i Poczajowie (1768, 1771, 1780 [1o]).

86 Warianty tekstologiczne pozwalają na wydzielenie wśród 23 cyrylickich starych druków 
czteroewangelii kilku grup (m.in. druków południowosłowiańskich, lwowskich {z podgrupą 
druków Michała Ślozki}) oraz druków poświadczających te same warianty tekstologiczne (połu-
dniowosłowiańskie i lwowskie; wileńskie i moskiewskie z XVII w.).

87 Zestawienie fragmentów Mt 9,1-8 i 25,14-30 nie dało możliwości wyciągnięcia żadnych 
konkretnych wniosków na temat różnic lub podobieństwa tekstologicznego aprakosu łuckiego 
do innych cyrylickich starych druków czteroewangelii. 

88 Po raz pierwszy we Lwowie tetraewangelia została wydana przez Bractwo Lwowskie pw. 
Zaśnięcia Bogurodzicy w 1636 roku. 
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Warianty poświadczone 

w większości 

czteroewangelii

Wariant poświadczony w łuckim aprakosie 

z 1640 roku (i ewentualnie tetrach 

lwowskich)

Mt 18,27 raba togo lub raba onogo
o rab™ tomß (oraz w tetrach lwowskich 
z lat 1670, 1690 i 1704)

Mt 18,32 umoli må molilß må esi (oraz w tetrach lwowskich 
z lat 1636, 1670, 1690 i 1704)

Mt 18,35 pr™gr™‚eniæ
pr™gr™‚enii (oraz w tetrach lwowskich 
z lat 1636, 1644, 1665, 1670, 1690 i 1704 
oraz poczajowskich z 1768, 1771 i 1780)

Wszystkie poddane analizie tetry lwowskie, podobnie jak i pozostałe (wyko-

rzystane w badaniach wstępnych) czteroewangelie niepołudniowosłowiańskie 

(a tym samym drukowane po 1552 roku), w Mt 18,34 mają wariant v´s´ dl´gß. 

Tylko trzy, wydrukowane na południu Słowiańszczyzny, najstarsze tetry (z lat 

1512, 1537 i 1552) mają w tym miejscu wariant v´se dolænoe, który został 

poświadczony wyłącznie w jednym z trzech cyrylickich starych druków lek-

cjonarzy – właśnie w aprakosie łuckim. 

Jednak dalsze wnioski dotyczące podobieństwa tekstologicznego cerkiew-

nosłowiańskiego przekładu Ewangelii aprakosu łuckiego i innych cyrylickich 

starych druków wymagają bardziej szczegółowych badań tekstologicznych. 

W pierwszej części – synaksarionie (który zajmuje karty f. 1-28, 37v-128v89) 

– apostoła-ewangeliarza niedzielnego zostały zapisane, na co wskazuje jego kla-

sy[ kacja typologiczna, lekcje (z Apostoła) i perykopy (z Ewangelii) tylko na nie-

dziele oraz kilka dni powszednich mających szczególne znaczenie w kalendarzu 

liturgicznym (tzn. święto Wniebowstąpienia Pańskiego {czwartek 6. tygodnia po 

Wielkanocy}, sobota Wskrzeszenia Łazarza i czwartek Tygodnia Męki Pańskiej).

Porównanie liczby czytań ewangelicznych (jutrzni, liturgii i  nieszpo-

rów) synaksarionu i menologionu aprakosu łuckiego z dwoma pozostałymi 

 * Wariant poświadczony w lwowskich drukach z lat 1644 i 1665, wydanych przez Michała 
Ślozkę.

89 Perykopy jedenastu Ewangelii jutrzni niedzielnych, które w rękopiśmiennych ewangelia-
rzach i w dwóch cyrylickich starych drukach aprakosów (uhoreckim {f. 125v-133} i lwowskim 
{f. 119v-125v}) umieszczano na końcu, w lekcjonarzu łuckim znajdują się po okresie Paschalnym 
i przed okresem po święcie Pięćdziesiątnicy (f. 28v-37r). Rozbijają więc one niejako pierwszą – 
synaksarionową – część lekcjonarza. 



Jerzy Ostapczuk184

lekcjonarzami niedzielnymi (uhoreckim {z 1620 r.} i  lwowskim {z 1706 r.}) 

wskazało na istnienie między nimi zarówno podobieństw90, jak i pewnych 

różnic. Z tych drugich należy wymienić: 

• zapisanie tylko w druku łuckim informacji (odsyłacza91) o czytaniu ewan-

gelicznym na nieszpory w dniu święta Zmartwychwstania Pańskiego;

• zapisanie tylko w druku łuckim fragmentów nowotestamentowych 

(na liturgię i umycie nóg {w postaci odsyłacza}) oraz kilku informacji 

liturgicznych na czwartek w Tygodniu Męki Pańskiej; 

• zapisanie92 wyłącznie w aprakosie łuckim nowotestamentowych frag-

mentów (tylko na liturgię) w dniach: 9 września (św. św. Bogoojców 

Joachima i Anny); 23 września (Poczęcie św. Jana Chrzciciela); 9 grud-

nia (Poczęcie Bogurodzicy przez spraw. Annę); 3 lutego (św. starca 

Symeona); 1 sierpnia (na poświęcenie wody oraz Wyniesienie świętego 

90 Są to m.in.: 
 –  zapisanie w formie odsyłaczy perykop ewangelicznych na jutrznie niedzielne w okresie 

Paschalnym, po święcie Pięćdziesiątnicy (dla 36 tygodni) i Wielkiego Postu; na niedzielę 
Palmową tekst Ewangelii zapisano w całości; 

 –  jedynym dniem powszednim – uwzględnionym w okresie Paschalnym – jest czwartek 
6. tygodnia (święto Wniebowstąpienia Pańskiego); 

 –  okres po święcie Pięćdziesiątnicy i Nowego Roku Cerkiewnego ma jedną, ciągłą numerację;
 –  ten sam sposób zapisania czytań (pełny tekst lub odsyłacz) dla liturgii dni: 1, 8, 14 (rów-

nież dla jutrzni) i 26 września oraz niedziele przed i po święcie Podwyższenia Krzyża 
Pańskiego; 1 i 26 października; 1, 8 i 21 listopada; niedziel świętych Ojców przed i po 
Bożym Narodzeniu, 24 grudnia (również dla jutrzni); 1 i 19 (również dla jutrzni) stycznia, 
niedziele przed i po Chrzcie Pańskim; 2 lutego; 25 marca; 24, 29 i 30 czerwca; 20 lipca, 
1 (św. św. męcz. siedmiu braci Machabeuszy), 6 (również dla jutrzni) i 15 sierpnia.

   Aprakos łucki, podobnie jak lwowski i w przeciwieństwie do uhoreckiego, zawiera 
perykopy na jutrznie w dniach 8 (zapisana w całości) i 26 (odsyłacz) września, 1 paź-
dziernika (odsyłacz), 21 listopada (odsyłacz), 2 lutego (odsyłacz), 25 marca (odsyłacz), 
24 (odsyłacz) i 29 czerwca (odsyłacz), 15 sierpnia. 

   Aprakos łucki, podobnie jak uhorecki i w przeciwieństwie do lwowskiego, nie zawiera 
perykop na jutrznie w dniach 1 września, 26 października, 1 i 8 listopada, 1 i 30 stycznia, 
23 kwietnia, 20 lipca oraz 29 sierpnia.

91 Różnice między aprakosem łuckim i dwoma pozostałymi dotyczą również sposobu zapisy-
wania fragmentów nowotestamentowych, tzn. w całości lub w postaci odsyłacza. Tzn.: perykopa na 
jutrznię święta Wniebowstąpienia Pańskiego – w aprakosie łuckim została zapisana w całości, zaś 
w dwóch pozostałych w formie odsyłaczy; czytanie z apostoła na liturgii święta Wniebowstąpienia 
Pańskiego – w aprakosie łuckim zostało zapisane w formie odsyłacza, zaś w dwóch pozostałych 
w całości. 

92 Tylko na 9 września (świętych Joachima i Anny) czytanie z Apostoła i perykopa z Ewangelii 
zostały zapisane w całości. Pozostałe wymienione w tym podpunkcie fragmenty zostały podane 
w formie odsyłaczy. 
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drzewa Krzyża Pańskiego). 

Na uwagę zasługuje fakt, że tylko w aprakosie łuckim93, w przeciwień-

stwie do dwóch pozostałych lekcjonarzy niedzielnych uhoreckiego (z 1620 r.) 

i lwowskiego (z 1706 r.), nie został pominięty Tydzień Męki Pańskiej. Zapisano 

w nim, co prawda, niewiele, bo tylko czytania na czwartkową liturgię i cere-

monię umycia nóg. 

W drugiej części aprakosów niedzielnych – menologionie (f. 129-181) – 

podane zostały nowotestamentowe czytania (niekiedy również w postaci od-

syłaczy) w dniu najważniejszych świąt stałych. W tej części aprakosu łuckiego 

zostało wymienionych więcej dni świątecznych aniżeli w dwóch pozostałych 

cyrylickich lekcjonarzach niedzielnych. Na niewątpliwą uwagę zasługuje nastę-

pująca informacja liturgiczna: proisxoædenïe çs}nago krs}ta. Znajduje się ona pod 

datą 1 sierpnia i poprzedza fakt czczenia w tym dniu św.św. męcz. siedmiu braci 

Machabeuszy (st´îx mç} makkavei), którzy jako jedyni tego dnia zostali wymie-

nieni w dwóch pozostałych cyrylickich aprakosach niedzielnych. Ta nietypowa 

– dla lekcjonarzy niedzielnych – informacja liturgiczna ma niewątpliwie związek 

z wezwaniem Monasteru Brackiego, tzn. Podwyższenia Świętego i Życiodajnego 

Krzyża, w którym został wydrukowany łucki aprakos niedzielny z 1640 roku. 

Krótka charakterystyka tradycji liturgicznej reprezentowanej przez aprakos 

łucki wskazała, że jest ona bogatsza od tradycji dwóch pozostałych cyrylickich 

starych druków lekcjonarzy niedzielnych (uhoreckiego i lwowskiego) i znalazły 

w niej odbicie lokalne tradycje liturgiczne. 

Wydrukowany w drukarni Monasteru Brackiego pw. Podwyższenia Świętego 

i Życiodajnego Krzyża w Łucku w 1640 roku apostoł-ewangeliarz niedzielny 

zasługuje niewątpliwie na szczególną uwagę uczonych zajmujących się badaniem 

spuścizny św. św. braci Cyryla i Metodego, tradycji liturgicznej i historii Kościoła 

prawosławnego, drukarstwem cyrylickim itd. Jest to jedyna pozycja, która ukazała 

się drukiem w tym zakładzie drukarskim (należącym niegdyś do Pawła Domżi-

wa Lutkowicza Telicy) i związana jest wyłącznie typologicznie (l+ak) z innym 

wcześniejszym drukiem – wydanym w Uhercach w 1620 roku właśnie przez 

93 Należy także zwrócić uwagę, że o ile w rękopiśmiennych cerkiewnosłowiańskich lekcjona-
rzach sobotnio-niedzielnych (lsk) i niedzielnych (lk) zapisywano czytania na święto połowy okresu 
Paschalnego (tzn. środę 4. tygodnia po święcie Zmartwychwstania Pańskiego), to we wszystkich 
trzech cyrylickich starych drukach aprakosów niedzielnych te fragmenty nowotestamentowe 
zostały pominięte. 
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Pawła Domżiwa Lutkowicza Telicę. Jest to również jeden z trzech – wydanych 

do 1801 roku – apostołów-ewangeliarzy niedzielnych i jeden z czterech cyrylic-

kich lekcjonarzy (z których tylko ostatni – aprakos kijowski z 1707 roku – ma 

południowosłowiańską genezę). Analiza tekstologiczna (ograniczona do trzech 

perykop liturgicznych) wskazała, że cerkiewnosłowiański przekład Ewangelii 

aprakosu łuckiego jest bliski do innych czteroewangelii drukowanych we Lwo-

wie i zostały zachowane w nim warianty tekstu charakterystyczne tylko dla 

południowosłowiańskich starych druków tetraewangelii. Z liturgicznego punktu 

widzenia – na tle pozostałych cyrylickich lekcjonarzy niedzielnych – aprakos 

łucki wyróżnia się obszerniejszym menologionem, w którym uwzględnione 

zostały tradycje liturgiczne jego odbiorców – zamieszkujących w Łucku lub 

jego okolicach i związanych z Monasterem Brackim pw. Podwyższenia Świętego 

i Życiodajnego Krzyża.

ABSTRACT

In the history of the Cyrillic printing there are known only four early printed 

lectionaries. Ë ree of them are apostle-gospel Sunday lectionaries. For the [ rst 

time this kind of book was printed in Uherce in the year 1620 by Pawel Domżiw 

Lutkowicz Telica. His printing house in 1635 was donated to the Orthodox 

Brotherhood in Luck. Ë ere in the year 1640 apostle-gospel Sunday lectionary 

was printed for the second time. 

Ë e article contains bibliological description of the apostle-gospel Sunday 

lectionary from the Printing House of the Luck’s Brotherhood from the year 

1640. Ë e results of the typographical, textological and liturgical analyses of 

all three Sunday lectionaries show that this aprakos from Luck is an original 

work. It is not a copy of lectionary from Uherce, with which it has in common 

only its typological classi[ cation. 

Keywords: cyrillic early printed book, apostol-gospel lectionary, apracos, Luck, 1640 
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