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Zoja jarosZewicZ-Pieresławcew 
Uniwersytet warmińsko-maZUrski

Krąg odbiorców druKów cyrylicKich 
na podstawie zbiorów polsKich

Słowa kluczowe: druki cyrylickie, zbiory polskie, zapiski rękopiśmienne, badania 
proweniencyjne, czytelnicy

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest proweniencja starych dru-
ków cyrylickich przechowywanych w księgozbiorach w obecnych granicach Polski. 

Natomiast przemieszczone i rozproszone, w wyniku różnych wydarzeń dziejowych, 
księgozbiory historyczne z terytorium Rzeczypospolitej z bogatymi zbiorami cyryli-
ków wciąż czekają na pełną rejestrację i wnikliwe opracowanie. Wstępne rozpoznanie 
„nowych” właścicieli umożliwiają już wydane katalogi ksiąg cyrylickich zawierające 
proweniencję. Dzięki nim, między innymi, wiemy, że np. z biblioteki prawosławnego 
klasztoru supraskiego Ewangelia pouczająca (Еѵангєлїє ѹчитєльноє) wydane w Za-
błudowie przez Iwana Fiodorowa i Piotra Mścisławca w 1569 z zapisem donacyjnym 
(1575/1578) księżnej Katarzyny Wiszniowieckiej – żony hetmana Grzegorza Chodkie-
wicza – znajduje się obecnie w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Państwowej w Moskwie1. 
Lwowskie wydanie Apostoła Iwana Fiodorowa (1574) podarowane przez księżną klasz-
torowi supraskiemu (11 grudnia 1575 r.) w intencji pamięci o mężu oraz synów Andrze-
ja i Aleksandra Chodkiewiczów, należy do zbiorów Narodowej Biblioteki Ukrainy im. 
Wernadskiego w Kijowie2. W tejże Bibliotece do dziś zachowały się księgi z klasztoru 
ojców bazylianów w Supraślu. Można przytoczyć jeszcze wiele przykładów obecności 
druków cyrylickich z proweniencją polską w zbiorach obcych. Jednak do pełnej doku-
mentacji potrzebne są planowe i systematyczne badania.

W zbiorach dzisiejszej Rzeczypospolitej znajduje się ponad tysiąc cyrylickich ręko-
pisów3 i około tysiąc pięćset starych druków, ale dokładne dane będą możliwe po stwo-
rzeniu katalogu centralnego. Trudno też określić liczbę wydań z XIX i początków XX 
wieku, w większości nieskatalogowanych. Opracowań w formie drukowanej lub elek-
tronicznej doczekały się tylko stare druki cyrylickie w zbiorach Biblioteki Narodowej 

1 Pierwszy opis, zob. Описание славяно-русских старопечатных книг Виленской публичной библиотеки (149– 
–1800), сост. А. И. Миловидов, Вильна 1908, s. 14–15, nr 6; (sygn. СК, nr 57, nr inw. 1649).
2 М. А. Шамрай, Маргiналiï в стародруках кириличного шрифту 15–17 ст. з фонду Нацiональноï бiблiотеки 
Украïни iменi В.I. Вернадського, Киiв 2005, nr 28 (sygn. СК, nr 47). 
3 A. Naumow, Wstęp, [w:] Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog, wyd. 2 zmienione, oprac. A. Naumow 
oraz A. Kaszlej, przy współpracy E. Naumow i J. Stradomskiego, Kraków, 2014, s. V.
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(514 druków w 493 woluminach)4, Biblioteki klasztoru oo. Bazylianów w Warszawie 
(146 druków w 211 woluminach)5, Muzeum Zamku w Łańcucie (108 druków w 258 wo-
luminach)6, Diecezjalnym Ośrodku Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach (30 wo-
luminów)7 oraz klasztorze starowierców w Wojnowie na Mazurach8, i niektórych zbio-
rach prywatnych9. Można je odnaleźć wśród innych pozycji w katalogach drukowanych 
lub kartkowych Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (142 wol.), Biblio-
teki Seminarium Duchownego w Lublinie10 i w Białymstoku (33 wol.), Bibliotece Ja-
giellońskiej11, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu (2812), Bibliotece 
PAN w Kórniku, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (7 wol.)13, we Wrocławiu14,, 
Białymstoku, Toruniu (1) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
(2 wol.), Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. 
H. Łopacińskiego (2 wol.), Książnicy Podlaskiej (2 wol.), Bibliotece Kapituły Rzymsko-
katolickiej w Przemyślu i w wielu innych bibliotekach15. Druki cyrylickie znajdują się 

4 Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. Z. Żurawińska, Z. Jarosze-
wicz-Pieresławcew, Warszawa 2004.
5 Katalog druków cyrylicznych XVI–XVIII wieków w zbiorach biblioteki klasztoru oo. Bazylianów w Warszawie, 
[w:] Каталог кириличних друкiв в XVI–XVIII столiть библiотеки монастиря оо. Василiан у Варшавi, oprac. 
R. Lepak, (Bazyliańskie Studia Historyczne, t. 3), Warszawa 2013.
6 Katalog starodruków cyrylickich Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej), oprac. W. Witkowski, 
Kraków 1994. Niestety, w opisach nie podano proweniencji.
7 R. Dubec, Cyrylickie starodruki cerkiewne XVII–XVIII w. ze zbiorów instytucji kościelnych i parafii prawosław-
nych woj. małopolskiego. Katalog, Gorlice 2010. Część druków została także zdigitalizowana, zob. <http://www.
okp-elpis.pl/digit>.
8 Monaster starowierców w Wojnowie pod wezwaniem Zbawiciela i świętej Trójcy (Spaso-Troickij monastyr) jako 
męski w latach 1847 – ok. 1868, a potem od końca XIX w. do 1978 roku jako żeński, po śmierci ostatnich sióstr, 
od 2002 r. klasztor został przekształcony w muzeum prywatne. Szerzej, z wykazem najnowszej literatury: Z. Jaro-
szewicz-Pieresławcew, Spuścizna po klasztorze staroobrzędowców w Wojnowie, „Acta Baltico-Slavica”, t. XXXI 
dedykowany Pani Profesor Irydzie Grek-Pabisowej, 2007, s. 109–122. 
9 Katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców w Polsce powstał w ramach programu Narodowego Cen-
trum Nauki nr UMO-2011/B/HS2/03201 pt. Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków 
piśmienniczych staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur 
(<http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/dlibra>). Zob. także, Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Starowiercy w Polsce i ich księgi, 
Olsztyn 1995, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 145, 
Aneks 2 i Aneks 3, s. 163–187; eadem, Cyrylometodejskie dziedzictwo piśmiennicze na Warmii i Mazurach, „Acta 
Polono-Ruthenica”, 2015, t. XX, s. 32–42.
10 Zob. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie w zbiorach bibliotek lubelskich, [w:] Lublin a książka., red. 
A. Krawczyk i E. Józefowicz-Wisińska, Lublin 2004, s. 91–101. 
11 Zbadałam 14 druków cyrylickich. Ponieważ nie są wyodrębnione jako grupa językowa, trudno bez dokładnej 
kwerendy stwierdzić liczbę cyrylików w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. 
12 Dziękuję dr Dorocie Sidorowicz-Mulak – kierowniczce Działu Starych Druków Biblioteki Ossolineum za aktu-
alne dane o drukach cyrylickich.
13 Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie pod kątem obecności ksiąg proweniencji staroobrzędo-
wej badała Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, por. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Starowiercy w Polsce i ich księgi…, 
s. 90–91 i in. oraz Z. Olczak, Księgi staroobrzędowców w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, [w:] 
Rosja w dialogu kultur, red. K. Dembska i M. Głuszkowski, Toruń 2015, t. 1, s. 51–64.
14 Według informacji uzyskanych od mgr Weroniki Karlak z Oddziału Starych Druków Biblioteki Uniwersytec-
kiej we Wrocławiu, przedwojenna bogata grupa „silesiaca-slavica” dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w więk-
szości uległa zniszczeniu. Obecnie liczbę druków cyrylickich szacuje się na kilkadziesiąt dzieł (niektóre w kilku 
woluminach). 
15 Zob. wstępne rozpoznanie miejsc przechowywania cyrylickich druków bazyliańskich M. Pidłypczak-Majero-
wicz, Cerkiewnosłowiańskie druki bazyliańskie w powojennych zbiorach bibliotek polskich, [w:] Rękopis a druk. 
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także w księgozbiorach muzealnych, np. Muzeum Narodowego (zbiory Czartoryskich 
i zbiory Czapskich) w Krakowie, Muzeum Historycznym i Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, Muzeum Diecezji w Tar-
nowie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Podlaskim w Białymstoku, 
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Tylko częściowo są rozpoznane 
zbiory biblioteczne archiwów, m.in. Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum 
Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku. Czekają na rozpoznanie 
i dokumentację zbiory w klasztorach i świątyniach różnych wyznań. Wciąż aktualny jest 
apel sprzed ponad dwudziestu lat Marii Błońskiej16 z Zakładu Starych Druków Biblio-
teki Narodowej Warszawie o potrzebie opracowania poloników cyrylickich i docenienia 
ich roli „w kulturze znacznego obszaru Europy”17.

W zbiorach wyżej wymienionych placówek przeważają księgi cyrylickie wydawane 
głównie w drukarniach Rzeczypospolitej, ale zdarzają się i wydania z oficyn wielu miast 
i miejscowości europejskich, np. z takich jak: Praga, Wenecja, Moskwa, Sankt Peters-
burg, Bukareszt, Wiedeń, Halle, Rzym, Jassy, Klince18. Zachowały się druki z pierw-
szej w świecie drukarni tłoczącej księgi liturgiczne cerkiewnosłowiańskie założonej 
w Krakowie przed 1491 rokiem przez Szwajpolta Fiola i Jana Turzo. Z ziem ruskich 
Rzeczypospolitej, gdzie działało 28 warsztatów w 16 miejscowościach – reprezentowa-
ne są prawie wszystkie, poza warsztatem Pawła Domżiwa Lutkowicza w Czetwertni, 
Łucku i Czornej19. Przypomnijmy, że we Lwowie działali: Iwan Fiodorow (1573–1574), 
Drukarnia Bractwa Stauropigialnego przy cerkwi Wniebowzięcia NMP (1586 – do 
pocz. XIX w.; prawosławna, od 1708 – unijna), drukarnia Michała Śloski, drukarnia 
przy klasztorze Św. Jerzego, Arseniusza Żeliborskiego), Ostrogu w drukarni Konstan-
tego Ostrogskiego (w l. 1580–1581 drukarz Iwan Fiodorow), Kijowie: Ławry Pieczer-
skiej i pracujących tam także: Timofieja Wierbickiego (1624–1628?) Spirydona Sobola 
(1627–1630), Czernihowie (1626–1646) (Cyryla Trankwilliona Stawrowieckiego), Po-
czajowie (1734–1830 – drukarnia bazylianów), Uniowie (1648–1770 – bazylianów), 
Rachmanowie (1619 – Cyryla Trankwilliona Stawrowieckiego), Dermaniu (1603–1606 
– drukarnia klasztoru Św. Trójcy, drukarnia Damiana Nalewajko); Kryłosie (1606 – dru-
karnia przy Cerkwi Zaśnięcia NMP), Nowogrodzie Siewierskim (1674–1679 – drukar-

Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Materiały z sesji Kraków 7–10 XI 
1991, red. J. Rusek, W. Witkowski, A. Naumow, Kraków 1993, s. 221–230. Zob. także, Z. Jaroszewicz-Pieresław-
cew, Druki cyrylickie w zbiorach bibliotek lubelskich…, s. 91–101.
16 Maria Błońska wskazała także na najważniejsze, aktualne do dziś, problemy, z jakimi borykają się bibliotekarze: 
„odczytywanie pisma i dat, niezrozumiałość typowych, a często występujących tytułów, brak pomocy bibliogra-
ficznych [chociaż ukazało się już ich wiele, ale dalej są trudne do zdobycia, poza tymi w wersji elektronicznej  
[Z. J-P.] i księgoznawczych […]”. Trudności w opracowaniu sprawia stan zachowania druków, często są one mocno 
zdefektowane – z własnych doświadczeń autorki. 
17 M. Błońska, Polonica cyrylickie XV–XVIII wieku, czyli o drukach cyrylickich wydawanych w państwie polsko-
litewskim, [w:] Z badań nad dawną książką, Warszawa 1993, t. 2, s. 433.
18 Księgi drukowane cyrylicą ukazywały się w XV–XVIII w. w oficynach 70 krajów europejskich. Badacze przy-
puszczają, że w tym okresie wydano ponad 4 tys. pozycji w ok. 5 mln. egzemplarzy (przy średnim nakładzie 1200 
egz.). Do końca XX w. zachowało się niewiele ponad 100 tys. egzemplarzy. Por. А. А. Гусева, Издания кириллов-
ского шрифта второй половины XVI века. Сводный каталог. Книга первая, Москва 2003, s. 8–14. 
19 Nie zarejestrowano dotychczas druków z ww. warsztatów zmarłego w 1634 r. Pawła Domżiwa Lutkowicza. 
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nia Łazarza Baranowicza), Stratyniu (1602, 1604–1606 – drukarnia Teodora Bałabana), 
Uhercach (1618–1620 – drukarnia Pawła Domżiwa Lutkowicza)20.

Z Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie pracowało 19 drukarń w 11 miejscowo-
ściach21, reprezentowane są warsztaty z: Wilna: Zareckich (koniec 1571 – ok. 1572), 
Mamoniczów (1575–1621), Bractwa Św. Ducha (1595–1652, 1693–97, 1702, 1705), 
bazylianów (1628, 1691, 1767–1830); Jewia: Bractwa Św. Ducha (1611–1619, 1636– 
–1646); Supraśla: bazylianów (1695–1803 (cyrylicą do 1793 r.), Kuteina: klasztoru Ob-
jawienia Pańskiego (1636–1654), Mohylewa: Bractwa Objawienia Pańskiego (pocz. lat 
40. XVII wieku – 1649, ok. 1701–1705); Grodna: Antoniego Tyzenhauza (1781–1792).

Wśród zachowanych druków cyrylickich zdecydowanie przeważają te o charakterze 
liturgiczno-religijnym. Były użytkowane przez chrześcijan wschodnich mieszkających nie 
tylko w Rzeczpospolitej, ale i w innych krajach. Są do dzisiaj czytane przez starowierców 
i wykorzystywane w trakcie nabożeństw przez niektórych duchownych prawosławnych.

Na podstawie badań znaków własnościowych: ekslibrisów, pieczęci, odręcznych za-
pisów rękopiśmiennych wiemy, że księgi należały do klasztorów, cerkwi, bractw cer-
kiewnych, szkół, osób prywatnych i nieraz zmieniały właścicieli.

Najbogatszy zbiór druków, zawierający w większości spuściznę po cerkwiach unic-
kich z południowo-wschodnich i wschodnich terenów Rzeczpospolitej, został zgro-
madzony w Bibliotece Kapituły Grecko-Katolickiej w Przemyślu, której zbiory uległy 
rozproszeniu22 po zniesieniu w 1946 r. biskupstwa greckokatolickiego w Przemyślu. 
Najwięcej wśród dotychczas zidentyfikowanych i opracowanych (210 egzemplarzy), 
znajduje się w Bibliotece Narodowej w Warszawie23. Odnajdujemy je również w zbio-
rach Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przypomnijmy, że podstawę 
Biblioteki Kapituły stanowiły dwie wielkie darowizny, kanonika Jana Ławrowskiego 
(1773–1846) i biskupa obrządku greckokatolickiego w Przemyślu Jana Snigurskiego 
(Śnihurskiego). Jan Ławrowski był księdzem greckokatolickim i profesorem uniwer-
syteckim. Po studiach i uzyskaniu doktoratu, zgromadził we Lwowie (gdzie pracował) 
księgozbiór, liczący ok. 1818 roku ponad 15 tys. dzieł. Następnie przeniósł się wraz 
z nim (między 1818 a 1825 r.) do Przemyśla, gdzie kupił drukarnię i rozpoczął dzia-
łalność wydawniczą. Przed rokiem 1844 zapisał Kapitule 14 139 druków i rękopisów. 
Zbiory Kapituły wzmocniła także darowizna bp. Śnihurskiego – 2096 ksiąg i w roku 
1883 było już 17 200 ksiąg. Z badań egzemplarzy zachowanych w Bibliotece Narodo-
wej wynika, że 16 z nich miało tylko sam ekslibris Biblioteki Kapitulnej lub sygnaturę, 

20 Por. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Drukarstwo cyrylickie w Rzeczypospolitej, [w:] Prawosławne oficyny wydaw-
nicze w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2004, s. 19–31. 
21 Szerzej: Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII 
wieku, Olsztyn 2003, tabela 15, s. 246–247. 
22 Zbiory rozproszyły się po różnych instytucjach (bez dokumentacji zdawczo-odbiorczej), a nawet wśród osób 
prywatnych. Tylko w Bibliotece Narodowej w Warszawie zachował się Spis starych druków z Biblioteki Kapituły 
Grecko-Katolickiej w Przemyślu w Bibliotece Narodowej, opracowany przez J. Rudnicką. Szerzej: U. Paszkiewicz, 
Ochrona i dokumentacja zbiorów rozproszonych. Uwagi w związku z dokumentacją prowadzoną przez Biuro Pełno-
mocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, [w:] Z Badań Nad Polskimi Księgozbio-
rami Historycznymi. Studia i Materiały, t. 19, s. 179–190.
23 Ich opis wraz z proweniencją zob. Katalog druków cyrylickich XV–XVIII w. w zbiorach Biblioteki Narodowej…, 
s. 13–14, nr 1 (egz. a), nr 2 i in.
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w pozostałych są świadectwa własności nieraz kilku właścicieli, w tym biskupa Jana 
Śnihurskiego (24) i ks. Jana Ławrowskiego (1). Są wśród takie, które świadczą o przy-
należności i do cerkwi unickich (140), i do osób prywatnych (świeckich i duchow-
nych – 24), bractw cerkiewnych (7) oraz dwóch klasztorów bazyliańskich w Uniowie  
i w Szczepłotach (obecnie Ukraina). Na uwagę zasługuje wpis intencyjny ręką arcybi-
skupa kijowskiego Piotra Mohyły (1633–1647) w Służebniku (wyd. 2 Kijów, Drukar-
nia Ławry Pieczerskiej) podarowanym klasztorowi pod wezwaniem Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Szczepłotach w dawnym powiecie jaworskim.

Na niektórych egzemplarzach w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
obok pieczątki Jana Ławrowskiego („EX LIBRIS ŁAWROWSK. ARCHIEPISKOP.”) 
i sygnatury widnieje jeszcze ekslibris Biblioteki Kapituły Katedralnej w Chełmnie („Ex 
Libris Bibliothecae Capituli CATHEDRALIS CHEŁMENSIS”). Księgi ze zbiorów Ka-
pituły w Chełmnie oznaczone są także ekslibrisem: „Ex Libris Bibliothecae Capituli 
Cateh. Chełmensis”. Mają także, np. na karcie tytułowej zapis atramentem: Ex libris 
Eppi[scopi] Chełme[nsis] i „Ex Libris [zatarte] Szumborski Eppi[scopi] Chełme[nsis].

Przed rozbiorami w Rzeczpospolitej prężnie działało 141 męskich monastyrów bazy-
liańskich, wchodzących w skład dwóch prowincji (polskiej Opieki Matki Bożej i litewskiej 
Świętej Trójcy) oraz archimandrii supraskiej24. W badanych księgozbiorach zachowały się 
od jednej do kilku książek należących w przeszłości do następujący męskich klasztorów 
bazylianów: pod wezwaniem Krzyża Świętego w Buczaczu, św. Onufrego w Dobromi-
lu, św. Mikołaja Biskupa w Dubnie, św. Mikołaja w Domaszowie, monaster i cerkiew 
pod wezwaniem Zaśnięcia NMP w Horodyszcze (w 1763 r. przyłączony do monasteru 
w Krystynopolu), Przemienienia Pańskiego w Hoszowie, św. Mikołaja i Ławra Pieczerska 
w Kijowie, św. Mikołaja w Krechowie, monaster i cerkiew w Krystynopolu (64 wol.), pod 
wezwaniem Objawienia Pańskiego w Krzemieńcu, św. Onufrego we Lwowie, św. Onufre-
go w Ławrowie (il. 1), monaster i cerkiew Podwyższenia Pańskiego w Łucku, pod wezwa-
niem Wniebowzięcia NMP w Poczajowie, pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Szczepłotach, monaster i cerkiew pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Uniowie 
(wszystkie obecnie na Ukrainie), klasztor w Żyrowicach pod wezwaniem Wniebowzię-
cia NMP (obecnie Litwa), monaster i cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego 
w Lublinie, św. Mikołaja w Zamościu, Zaśnięcia NMP archimandrii w Supraślu i w War-
szawie. Jeden egzemplarz reprezentuje klasztor bazylianów w Máriapócs, Węgry25.

Z bazyliańskich klasztorów żeńskich, których w 1772 r. było 25 i były słabiej upo-
sażone26, zachowały się trzy księgi ze Smolnicy pod wezwaniem Narodzenia NMP27 
i jedna z Dobrotworu (obecnie Ukraina).

Z proweniencją supraską, jak dotychczas, zidentyfikowano tylko pięć ksiąg, przecho-
wywane są obecnie w zbiorach Biblioteki Archidiecezjalnej Wyższego Seminarium Du-
chownego w Białymstoku. Dwie z nich zawierają zapisy proweniencyjne „супрасльской 

24 Za: W. Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1998, s. 73.
25 Zob. Katalog druków cyrylicznych XVI–XVIII wieków w zbiorach biblioteki klasztoru oo. Bazylianów w Warsza-
wie…, nr 52.
26 W. Kołbuk, op. cit., s. 73.
27 Por. Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej…, nr 82, 115a, 165d i 175. 

krąg odbiorców drUków cyrylickich na Podstawie Zbiorów Polskich



230

Il. 1. Pafnucy (św.) Żywot św. Onufrego (Житіє прⷣна́гѡ ѿца́ О҇нфріꙗ). 
Supraśl, Drukarnia Bazylianów 1696, k. 29: zapiski kronikarskie związane 

ze św. Onufrym. Z monasteru św. Onufrego w Ławrowie, 
obecnie Biblioteka Narodowa, sygn. BN. Cyr. 106.
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Il.2. Ewangelia (Є҄ѵа́нгєлїє), wyd. 3. Lwów, Drukarnia Bractwa Stauropigialnego, 
11 VI 1670. War. A, k. 1-16: zapis proweniencyjny z nazwiskiem burmistrza Zabłudowa. 

Biblioteka Narodowa, sygn. BN. Cyr. 403.
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благовещенской церкви»: Triod postny (Lwów, drukarnia bractwa [1689–1690])28 
z dołączonym tekstem rękopiśmiennym reguł wielkopostnych, obowiązujących w mo-
nasterze supraskim, wartym zainteresowania specjalistów)29 i Mineja ogólna (Moskwa 
1674)30. Na przynależność do klasztoru supraskiego dwóch kolejnych prac wskazują 
sygnatury zapisane na wyklejce księgi Trefologion (Poczajów, 1777), która wcześniej 
była „Przyjęta do Cerkwi Byteńskiej z byłego Klasztoru Krzemienieckiego”31 i w Słu-
żebniku (Moskwa, 1693)32 oraz Służba wszystkim świętym „rossijskim” (Supraśl, 1786) 
z zapisem rękopiśmiennym o autorze i wydaniu33.

Najwięcej ksiąg cyrylickich należało do cerkwi unickich (wcześniej często prawo-
sławnych), prawosławnych i starowierców, a pod koniec XIX wieku jednowierców. 

Na ich potrzeby książki kupowali sami duchowni i służba cerkiewna, całe rodziny 
i pojedynczy członkowie oraz wszyscy parafianie, i darowali je do świątyń, zapisując 
swoje intencje cyrylicą (ustawem, półustawem i skoropisem) cyrylicą i łacinką (czasa-
mi w jednym zapisie jednym i drugim alfabetem34), w języku cerkiewnosłowiańskim, 
mową prostą, przestrzegając przed zmianą miejsca. Donatorzy pochodzili z różnych 
grup społecznych i reprezentowali różne zawody i stanowiska (chłopi, mieszczanie, 
młynarz, nauczyciel, burmistrz, sołtys, rotmistrz).

W dwa lata po wydaniu, Ewangelia (Lwów, Drukarnia Bractwa Stauropigialnego, 
drukarz: Michał Śloska, 20 VIII 1636) była własnością młynarza poddubeckiego, o czym 
świadczy zapis na k. 1–12 księgi w Bibliotece oo. Bazylianów w Warszawie35:

рок Боⷤ ҂а҃хли за панованѧ панов подⷣбецкиⷯ / пана павла Радзаноⷡскаго и пана Выбраноⷡсскаго 
азъ раⷠ б҃жій васїлїй / мельникь и раⷠ б҃жій ромаⷩ тивоⷩ кꙋпилисмо / книгꙋ сию рекомꙋю Еваⷩгелїе 
Напрестолное за злотыⷯ л҃ и д҃ / и придалисмо внигꙋ сию до церкви Подⷣꙋбецкой ко храмꙋ / покрова 
Преⷭтыѧ Бц҃а вѣⷩнымн часы на чеⷭть и на хвал б҃ / во троꙵци едином и пречиⷭтыѧ его Бг҃оматере 
за свое д҃шевное / спасение телесное здравие и по҃држиⷩ и чаⷣ нашиⷯ и всѣⷯ родител / и сороⷣникъ 
нашиⷯ А ктобы книг сію […] ѿдалїт / […] и бдщи и бем мѣти з ним суⷣ нелицемѣрным 
соудею Бг҃ом / котором нехлꙵ боудетвѣчнаѧ чест и хвла вовѣки.

Do wyżej wymienionej cerkwi pod wezwaniem Matki Boskiej Opiekunki (Pokrow) 
we wsi Poddubce (obecnie Ukraina) Triod postny (Lwów, 1664) kupiła cała wspólno-
ta parafialna: Ми же зезнаваемⸯ ижъ есмо / кпили сию книг реко Триодь постнаѧ  
/ громада поддбецкаѧ / за свою власню см за золотиⷯ дбадцѧт и чотири и придалн 
еи ко храмꙋ покрова Преⷭтыѧ Бц҃а / вⸯ богоспасаемом селѣ Под[д]бцаⷯ […].

28 Na k. tyt. r. 1699, ale według Я. Запаско, Я. Iсаϵвич, Пам’ятки книжкового мистецтва. Книга перша: (1574–
–1700), nr 653.
29 Sygn. S-1270. Tekst rękopiśmienny s. 1–5.
30 Sygn. S-1269. Należała także do biskupa białostockiego Jana Kotowicza. 
31 Zapis czarnym atramentem na karcie ze spisem treści (dolny margines), sygn. S-1276.
32 Sygn. S-1283.
33 Sygn. S-1284.
34 Np. zapis z 1742 r. na k. 433v w: Трїодь постнаѧ, Lwów, druk. Bractwa Stauropigialnego, 1717: „[...] парохь 
Блажоски Cerkwy dolnoy pry wyrazony podpisyuje się reką własn[ą] ‡ѱмв swoio własno”. Biblioteka oo. Bazylia-
nów w Warszawie, sygn. ABW Cyr-E2,12. Zapis z XIX w. na k. tyt. elementarza (Бкварь), Lwów, druk. Bractwa 
Stauropigialnego, 1 X 1790 r.: „Павiел Zebrzuski” BN. Cyr. 39 (61195).
35 Por. zapis prow. w: Katalogu druków cyrylicznych XVI–XVIII wieków..., nr 13, egz. a, s. 33.; sygn. ABW Cyr-
E4,02.
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Dalej donatorzy napisali, że nastąpiło to za panowania miłościwego pana podstolego 
Dunina36, na wieczne czasy i na chwałę Bogu i Przenajświętszej Matce Boskiej i wszyst-
kich świętych, i kto miałby wynieść księgę z tego świętego miejsca, będzie przeklęty na 
wieki i w przyszłości czeka go sąd przed obliczem Bożym37.

Jednym z darczyńców Ewangelii wydanej we Lwowie w 1670 r.38 do cerkwi pod we-
zwaniem Narodzenia NMP w Dojlidach (pow. bielski) był burmistrz zabłudowski Łukasz 
Zagorski z żoną Teodorą. Świadczy o tym zapis na dolnych marginesach kart (il. 2).

W Triodzie postnym wydanym przed 1491 r. w Krakowie przez Szwajpolta Fiola jest 
pięć znaków własnościowym, jeden spośród nich należy do rotmistrza wołczyńskiego  
[z czasów króla Jana Sobieskiego] Wasyla Wołczyńskiego, pochodzącego ze wsi 
Mistkowice. Darował on księgę do cerkwi Przemienienia Pańskiego 30 marca 1682 
roku39:

В имꙗ Ѡц҃а и Сн҃а и Ста҃го Дх҃а. Амиⷩ. Сію книг зовемю Триоⷣ кплⷧ рабъ б҃жіи блогороⷣныꙵ 
Васіліи Волчиⷩскіи Бажага Волошиⷩ рохмистъ королꙗ […] з села Мѣстковиⷰ за ѿпщеніе греховь 
своиⷯ даⷧ за ню золотыⷯ в҃і, [пр]идавaⷧ еи до ц҃ркве ковыⷩскои до храм Преображеніа Га҃ Бг҃а и Сп҃са 
нашего […] рок рок б҃жого ҂а҃хпв м҃ца марта л҃.

Na przełomie XVII/XVIII w. liczba zapisów własnościowych alfabetem łacińskim 
wzrasta. Oto kilka przykładów: 

Roku Pańskiego tysiącznego siedmsetnego czterdziestego pierwszego miesiąca augusta dnia 
piątego tę księgę nazwaną Ewangelię nadał jaśnie w Bogu przeoświecony jegomość ociec Jan 
Dubiński arcybiskup nizhorodzki y ałatarski do cerkwi Tróycy Przenayswiętszey w Drohiczy-
nie zostaiącey jako syn do tej parafiey należący wiecznemi czasy40.

Franciszek i Teresa Łozawscy zapisują te xiązki cerkwi jeziorskiey, a proszą używaiących 
onych, o pamięc przed Bogiem za sebe i swoiemi41.

Ta xiąnzka iest dan […] Mikolłayowi Karand od Alexandra Jarczyta obywatela ianowskako 
w roku pańskim 1766 na co się podpisuje X MK WD42.

Ze spuścizny po bractwach zachowały się głównie reguły bractw, czasami oprawione 
z rękopiśmiennymi katalogami ich księgozbiorów, ale także księgi liturgiczne i dydak-
tyczne. Na przykład w Bibliotece Narodowej są: Оуставы, си єстъ артиклы братскіє 
(sprzed 1762 r.) należące do bractwa przy cerkwi pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP 
w Morańcach43 i bractwa przy cerkwi pod wezwaniem św. Jan Ewangelisty w Brzegach44; 
36 Krzysztof Dunin (1694–1697) – podstoli, kasztelan lubaczowski. Zob. cały zapis w: Katalog druków cyrylicznych 
XVI–XVIII wieku…, nr 26, egz. a s. 49–49.
37 Biblioteka oo. Bazylianów w Warszawie, sygn. ABW Cyr – D 3, 11.
38 Wyd. 3. Drukarnia Bractwa Stauropigialnego. War. A. 
39 Sygn. BN. Inc.F.1349 (Mf. 6991).
40 Еѵангелїе, Kijów, druk. Ławry Pieczerskiej, VII 1733, BN, sygn. Cyr. 519 (Mf. 92772). Zapis na k. 1–37.
41 Zapis na k. tyt. i k. 208v, z końca XVIII w. w księdze Трїодь цвѣтнаѧ, Poczajów, drukarnia Bazylianów, 1768. 
BN Cyr. 480 (Mf. 94623).
42 Zapis na wyklejce w: Слжебникъ, Lwów, wyd. 2, druk. Bractwo Stauropigialne, po 15 X 1666; war. A.; BN. 
Cyr. 110 (Mf. 93556). 
43 Formularz wypełniony z datą 25 VI 1776; sygn. BN Cyr. 506 adl. (Mf. 94027).
44 Formularz wypełniony z datą 5 IV 1773; sygn. BN rps BN akc. 2474 (Mf. 13046).

Zoja jarosZewicZ-Pieresławcew



239

Трїодь цвѣтнаѧ (Lwów, druk. Bractwa Stauropigialnego, po 9 I 1688)45 przy cerkwi 
pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i Wniebowzięcia NMP w Jarosławiu. W Bi-
bliotece Ojców Bazylianów w Warszawie w Antologionie (Анѳологіон, Lwów 1632) 
widnieje pieczęć Biblioteki Chełmskiego Prawosławnego Bractwa: БИБЛIОТЕКА 
ХОЛМСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО СВ. БОГОРОД. БРАЦТВА i nr 8/190646.

Zachowało się kilkanaście ksiąg ze zbiorów szkół, np. Irmologion nutowy (Poczajów, 
druk. Bazylianów, 1766) z gimnazjum bazyliańskiego w Buczaczu47 i aż 18 egzempla-
rzy z pieczątką” „BIBLIOTHECA STUD. THEOL. O.S. BAS. M. CONGR. RUTH.”48.

Liczba ksiąg należących do starowierców, od czasu rejestracji i opisania przez Zoję 
Jaroszewicz-Pieresławcew w latach 1980–199449 zwiększyła się znacząco dzięki udostęp-
nieniu do badań wszystkich ksiąg z byłego klasztoru w Wojnowie50, zbiorów wielu osób 
prywatnych oraz klasztoru i Cerkwi prawosławnej (do roku jednowierców) i zasobu Bi-
blioteki Archiwum Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku. Znacz-
na liczba ksiąg została kupiona i przywieziona w darze od współwyznawców z zagrani-
cy51. Chronologia zapisów własnościowych rozpoczyna się już w XVII wieku, a kończy 
na XX wieku. Mówią one o przynależności ksiąg do świątyń (molenn) i nastawników, 
monastyrów (nie tylko bezpopowców ale i popowców)52, osób prywatnych (chłopów, kup-
ców, wojskowych, urzędników)53. Na przykład Mineja, miesiąc listopad (Moskwa, 1654 
r.) z klasztoru starowierców z Wojnowa należała, jak wynika z zapisu na dolnych margine-
sach kart (k. 1–10), do księcia Iwana Nikiticza Chowańskiego (zm. 1675).

Zachowane znaki proweniencyjne świadczą także o zainteresowaniu tekstami tłoczo-
nymi cyrylicą odbiorców, dla których bezpośrednio nie były przeznaczone. I tak akatyst 
ku czci Grobu Pańskiego z Małej książki podróżnej (Małaja podorożnaja Kniżka) wydanej 
przez Franciszka Skorynę w Wilnie ok. 1522 roku, obecnie przechowywany w zbiorach Bi-
blioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, był wcześniej w bibliotece klasztornej augustianów 
(kanoników regularnych św. Augustyna) na Piasku we Wrocławiu. Po sekularyzacji klasz-
torów na Śląsku, prawdopodobnie około 1812–1815, trafił do dawnej Biblioteki Uniwersy-
teckiej54. Księga Liczb z Biblii Franciszka Skoryny (Praga, ok. 1519), obecnie w zbiorach 

45 Sygn. BN. Cyr. 355 (Mf. 94240).
46 Sygn. ABW Cyr-E2, 01.
47 Biblioteka oo. Bazylianów w Warszawie, sygn. ABW Cyr – D 1, 26.
48 Zob. poz. z nr: 3, 32, 36, 57a, 58, 78, 85, 114a, 117, 119, 124, 131, 132, 139, 142a, c, d, 145a, [ w:] Katalog druków 
cyrylicznych XVI–XVIII wieku… .
49 Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Starowiercy w Polsce i ich księgi....
50 Por. przypis 9. Są już zdigitalizowane i przygotowane do zamieszczenia w Bibliotece Cyfrowej UWM w Ka-
talogu zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców, wydania moskiewskie z I poł. XVII w. Minei, (miesiące 
wrzesień– sierpień).
51 Por. J. Orzechowska, Milionerzy i filantropi. O sponsorach klasztoru w Wojnowie z dedykacji książkowych, [w:] 
Rosja w dialogu kultur…, s. 65–74.
52 Np. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie znajdują się Книга Кириллова (Гродно, 1786) и Альфа 
и Омега (Вильно, 1786) ze znanego klasztoru popowców nad rzeką Irgiz. Szerzej: Z. Olczak, Księgi staroobrzę-
dowców…, s. 57–59.
53 O proweniencji szerzej zob. w pozycjach wymienionych w przypisie 9.
54 Według Weroniki Karlak o dacie wpływu do Biblioteki świadczy rodzaj pieczątki. Dziękuję p. Karlak za pomoc 
przy odtworzeniu drogi książki: 1. Franciscus FridericusVrbanus Maximillanus a Knobelstorff [nota rękopiśmienna 
na k. tyt.]. 2. Litery AE [Augustiani Regulares] – inicjał na k. tyt. i okładkach] i „Bibliothecae Can. Regul. Lat. S. 
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Biblioteki Narodowej, była wklejona do dzieła Marcina Lutra z 1528 roku w Bibliotece 
Kościoła Ewangelickiego pod wezwaniem Żłobka Chrystusowego we Wschowie55. Z tej 
Biblioteki pochodzi także moskiewskie wydanie Psałterza z 1861 roku56.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie jest trzynaście ksiąg należących 
do Biblioteki Miejskiej w Królewcu57, a wcześniej do innych właścicieli. Do Johanna 
Arnolda Pauli – doktora teologii, profesora z Królewca, archiprezbitera z Kłajpedy na-
leżały: Kazania Kalista, patriarchy Konstantynopola (Евангелие учительное) z 1616 
roku z drukarni Bractwa Św. Ducha w Jewiu58 i Psałterz z 1708 roku z drukarni Ław-
ry Pieczerskiej w Kijowie59. Na verso karty tytułowej Akatystów z drukarni klasztornej 
w Uniowie (1678) znajduje się ekslibris Sigfrieda Gottliba Bayera (1694–1728) – biblio-
tekarza Stadtbibliothek i wcześniejszy zapis o przynależności do niejakiego Jakuba Mi-
chajłowicza Cybulskiego60. Jeszcze cztery księgi, zanim trafiły do Biblioteki Miejskiej 
w Królewcu, należały wcześniej do właścicieli z kręgu kultury bizantyńskiej. Między 
innymi, wileńskie wydanie Księgi o wierze (Книги о вере) z około 1596 roku61 i Psał-
terz z lwowskiej drukarni Bractwa Stauropigialnego (1668). Notatka w języku łacińskim 
(XIX w.) o treści Trebnika wydanego w 1641 roku w Jewiu w drukarni Bractwa Św. 
Ducha, występuje z siedemnastowiecznymi i osiemnastowiecznymi notami wspomin-
kowymi, marginaliami oraz odsyłaczami do treści w języku cerkiewnosłowiańskim62. 
Prawdopodobnie nowy właściciel uchronił od zaczytania jedyny znany dotychczas eg-
zemplarz Modlitewnika (Молитвослов) z wileńskiej drukarni Św. Bractwa (1702)63. 
Wcześniejsze zapisy z XVIII wieku świadczą o jego przynależności do niejakiego Pio-
tra Trofimowa (zapis cyrylicą) i Serheja Cychanowicza Załomiosa (zapis alfabetem 
łacińskim).

Również w Bibliotece Miejskiej w Królewcu64 był jeden65 z egzemplarzy Statutu 
Wielkiego Księstwa Litewskiego (wydаnie A, Wilno, drukarnia Mamoniczów, 1588)66, 
wcześniej należący do dworzanina i radcy poselstw Jana Reyera, który 6 lutego 1720 
roku przekazał go Reinholdowi Fryderykowi Sahme – doktorowi obojga praw i profeso-
ra publicznego, radcy w Konsystorzu Sambijskim67.

August. Vratis. ad Divam Virg. in Arena inscriptus” [Nota rękopiśmienna na przedniej wyklejce]. 3. Ex Bibl. Univ. 
Viad. Vrat. [pieczątka]; sygn. Ascet. V. Oct. 66.
55 Bibliothek der Kirche zum Kripplein Christi in Fraustadt. Zob. Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku…, 
nr 3, s. 19.
56 Sygn. BN. Cyr. 386 (Mf. 93876).
57 Na k. tyt. w obu drukach pieczątka: „STADTBIBLIOTHEK KOENIGSBERG”.
58 Zob. prow. w: Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku…, nr 30; sygn.BN. Cyr. 363 (Mf. 91905).
59 Zob. prow. w: ibidem, nr 204; sygn.BN. Cyr. 620 (Mf. 93204). 
60 Por. ibidem, nr 143, sygn.BN. Cyr.14 (Mf. 93961). Właściciela ekslibrisu ustaliła Z. Jaroszewicz-Pieresławcew.
61 Zob. prow. w: Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku…, nr 19.
62 Por. Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku…, nr 75, sygn.BN. Cyr. 15 (Mf. 93652).
63 Por. ibidem, nr 191, sygn.BN. Cyr. 50 (Mf. 92963).
64 Naklejka na wyklejce z pieczątką: „STADTBIBLIOTHEK KOENIGSBERG.”.
65 W zbiorach Biblioteki Narodowej są jeszcze dwa egz. Statutu, por. Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wie-
ku…, s. 28–30.
66 Jest to wyd. A; sygn. BN.XVI.F. 561 (Mf. 42666), por. Katalog druków cyrylickich XV–XVIII wieku…, nr 13a. 
67 Zapis na k. ochronnej: „Praenobilissimi et Amplissimi Senatus Palaeopolitani BIBLIOTHECAE Haec Statuta Ma-
gni Ducatus Lithuaniae Ruthenico idiomatae excusa et e Supellectili Librariae B. D[omi]ni Ioann[is] Reyeri Aulici 
et Legationum Consiliarii ad me devoluta exiguooffero! Reinholdus Fridericus Sahme I[urisU[trisque D[octor] et 
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Książką cyrylicką interesowali się także bibliofile, np. Jerzy Moszyński, działacz 
społeczno-polityczny, publicysta, przebywający na zesłaniu z Mickiewiczem. Świad-
czą o tym zachowane pieczęcie na drukach w zbiorach Biblioteki Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, np. w klocku introligatorskim zawierającym Katechizm mały 
(Катехизис малый, Wiedeń, 1785) i Bukwar jazyka slowienska (Lwów, 1807)68. 
Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego (wydanie B, Wilno, drukarnia Mamoniczów 
1592/1593) miał w swojej bibliotece (liczącej około 20 tysięcy zbiorów) Jan Nargile-
wicz – bibliofil, znawca literatury, dziedzic Wojnowicz pod Lubaczem historycznym 
[Wojnowa na Żmudzi na Litwie]69. Obecnie Statut znajduje się w Bibliotece Ossoli-
neum we Wrocławiu70.

Zachowane w zbiorach polskich druki cyrylickie wraz ze znakami proweniencyj-
nymi, świadczą o burzliwej historii zespołów i pojedynczych książek wyrwanych ze 
swoich pierwotnych miejsc i funkcji. Są ważnym świadectwem kultury książki nie tyl-
ko chrześcijan wschodnich w Rzeczypospolitej, ale i poza jej granicami. Mówią nam 
o wzajemnych relacjach wyznaniowych, o poziomie alfabetyzacji. Stan ich zachowania 
dowodzi intensywnego użytkowania, niektóre z nich są „zamodlone” i prawie zaczy-
tane w przypadku literatury dydaktycznej. Największa grupa użytkowników to osoby 
i instytucje Cerkwi wschodniej: świątynie, klasztory, duchowieństwo (od metropolitów, 
biskupów po diaków) oraz wierni.

Резюме
Зоя Ярошевич Переславцев

Круг получателей кириллических печатных изданий 
на основе польских собраний

Ключевые слова: кириллические печатные издания, польские собрания, 
рукописные заметки исследования провененции, читатели

Предметом анализа являются старопечатные кириллические издания, сохранив-
шиеся в польских библиотеках и музеях. Издавались они не только на территории 

Prof[essor] Publ[icius], Sacr[ae] Reg[iae] Maiestatis in Prussia in Consistorio Sambiensis Consiliarus. Regimontani 
D[ie] VI. Februarii MDCCXX. W tł. ks. biskupa prof. Juliana Wojkowskiego, któremu w tym miejscu dziękuję za 
pomoc, brzmi: „BIBLIOTECE Przenajszlachetniejszego i Jaśnie Oświeconego Senatu Staromiejskiego Te Statuty 
Wielkiego Księstwa Litwy, Rusińskim językiem wytłoczone i z Wyposażenia Księgozbioru B. Pana Jana Reyera, 
Dworzanina i Radcy Poselstw do mnie przekazane, w skromnym darze Składam! Rainhold Fryderyk Sahme, Doktor 
Obojga Praw i Profesor Publiczny, Świętego Królewskiego Majestatu w Prusach Radca w Konsystorzu Sambij-
skim. Królewiec, dnia 6 lutego 1720”.
68 BKUL, sygn. Iia 623. Zob. Z. Jaroszewicz-Pieresławcew, Druki cyrylickie w zbiorach bibliotek lubelskich…, s. 97.
69 Jan Nargilewicz, po ukończeniu Uniwersytetu w Dorpadzie, po 1861 r. był wybrany na komisarza włościańskiego. 
Część jego zbiorów trafiła do Ossolineum we Lwowie – 3 684 dzieł (8.790 t.). 
70 Sygn. XVI-F-4529. Informację o nabyciu w 1903 r. Statutu od żony Nargilewicza przekazała autorce dr Dorota Si-
dorkiewicz-Mulak – kierowniczka Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 
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Речи Посполитой, но и за ее пределами, например в Праге, Венеции, Санкт-
Петербурге, Вене, Бухаресте, Галле. На основе провененцийных знаков и рукопис-
ных заметок в 824 книгах автор определила владельцев и пользователей кирилли-
ческих книг. Прежде всего книги были собственностью грекокатолических и пра-
вославных церквей и монастырей, церковных братств, а также нескольких старо-
обрядческих храмов и двух старообрядческих монастырей, находящихся не только 
на территории Речи Посполитой. Служили они, главным образом, для проведения 
литургии и религиозных обрядов, поскольку именно для этого предназначались 
кириллические книги. В них часто находятся дарственные записи отдельных лиц, 
семей и деревень, покупавших книги и передающих их храмам с просьбой о мо-
литве за здоровье дарителей и души их родителей. Пользователями книг были 
представители всех социальных групп и разных профессий. Интересовались со-
держанием книги кириллической печати также представители других конфессий. 
Книги кириллической печати покупали также библиофилы.
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