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Od redakcji

Starożytne maksyma brzmi: varietas delectat, co oznacza: odmiana (różnorodność) 
sprawia przyjemność. Gdy odnosi się ona do środowiska, w którym żyjemy, nie jest 
już jednak tak oczywista. Szczególnie, gdy dotyczy współżycia ludzi, wywodzących się 
z odmiennych środowisk narodowościowych, religijnych bądź obyczajowych. Człowiek 
wobec drugiej osoby jest kimś obcym, często budzącym lęk. Ten lęk to ksenofobia, 
a więc lęk przed obcością. Zauważmy, że w niektórych językach słowa, określające ob-
cego, posiadają zawsze zabarwienie negatywne. Obcość reprezentuje zagrożenie, które 
przybywa z zewnątrz i które dokonuje zmian w dawno już zdefiniowanym świecie. Jest 
ona przyczyną wielu konfliktów często kończących się tragediami, nieraz mającymi na 
celu eksterminację całego narodu. 

Problem obcości istnieje również w Piśmie Świętym. Obcość jest definiowana na 
cztery sposoby: obcy, który robi wszystko, aby zasymilować się w kraju, w którym żyje; 
obcy, który przybywa do innego kraju, aby tam pozostać na zawsze; obcy, który przyj-
muje praktyki religijne kraju, w którym się osiedlił; obcy, dla którego życie doczesne jest 
przebywaniem na obczyźnie zaś niebo to jego prawdziwa ojczyzna.

Stosunek do obcości w Starym Testamencie zależał od sytuacji narodu wybranego. 
Otwartość na cudzoziemców, obecna w trakcie tworzenia państwowości, gdy wspo-
mnienie bycia cudzoziemcem jest jeszcze silne, zmienia się gwałtownie po powrocie 
z niewoli babilońskiej. Problem obcego, cudzoziemca w Starym Testamencie skupia się 
głównie na życiu doczesnym.

Nowy Testament definiuje obcość w sensie metaforycznym. Każdy z nas jest tylko 
przechodniem, gdyż „Nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp 3, 20). Życie ziemskie jest 
tylko pielgrzymowaniem do prawdziwej ojczyzny, która znajduje się w niebie. Najpeł-
niejszym wyrażeniem tego jest stwierdzenie z Listu do Hebrajczyków:

Siebie samych uważali za gości i pielgrzymów na tej ziemi, co oznacza, że ciągle poszukiwali 
swojej ojczyzny. Nie można przypuszczać, że myśleli o tej ojczyźnie, z której wyszli, bo prze-
cież znaleźliby niejedną sposobność, by do niej wrócić. Tymczasem oni zdążają do lepszej, to 
jest do niebieskiej ojczyzny. Dlatego Bóg pozwala nazywać się ich Bogiem, bo rzeczywiście 
przygotował im ojczyznę (Hbr 11,13–16).

Problem obcości zna literatura XX wieku. Albert Camus twierdził, że człowiek w świe-
cie jest cudzoziemcem. Obcym we własnej ojczyźnie i dlatego nie czuje się w niej jak 
u siebie. Jednak również nie może żyć poza nią. Nie zgadza się na taki świat, jednak nie 
chce go również porzucić. Miejsce człowieka jest zawsze „pomiędzy”. Człowiek zawsze 
wyobraża sobie, że jest jakiś „świat” poza tym realnym, a na ziemi jest tylko przez chwilę. 
Dlatego często próbuje go zdominować, aby zaznaczyć w ten sposób swoją obecność.

Autorzy tekstów ósmego już tomu „Latopisów Akademii Supraskiej”, specjaliści 
w różnych dziedzinach nauki, próbują odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących obcości 
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Jerzy OStapczuk

chrześciJańSka akademia teOlOgiczna w warSzawie

druki ewangeliarzy pełnych w tradycji wSchOdniOSłOwiańSkiej 

Słowa kluczowe: cyrylica, stare druki, ewangeliarz, aprakos, lekcjonarz pełny, Chri-
staki Pawłowicz 

Próba wpisania rozważań o cerkiewnosłowiańskich księgach, zawierających tekst 
Dobrej Nowiny, w tegoroczny temat konferencji Cerkiew a asymilacja – swój i obcy 

może wydać się dość dziwna. Ewangelia jest bowiem księgą o szczególnym znacze-
niu w życiu liturgicznym Kościoła prawosławnego, odczytywaną prawie każdego dnia, 
a niekiedy nawet kilkakrotnie, podczas różnych nabożeństw cyklu dobowego. Cały czas 
znajduje się ona na antyminsie – niezbędnym do sprawowania Boskiej Liturgii. Ewan-
gelia uobecnia Słowo Boże w Kościele. W takim kontekście trudno jest mówić o obcości 
Ewangelii Cerkwi, czy o jej asymilacji przez Kościół jako czymś początkowo obcym. 
Jedynie w przypadku uwzględnienia niektórych form typologicznych tej księgi i w okre-
ślonym momencie historii Cerkwi wśród Słowian rozważania o Dobrej Nowinie w kon-
tekście „swój i obcy” wydają się uzasadnione.

Zarówno w słowiańskiej, jak i greckiej tradycji liturgicznej znanych jest kilka typów 
ksiąg, zawierających tekst Dobrej Nowiny. Wśród nich można wskazać dwa najważniejsze. 
Są to1: tetraewangelie – zawierające tekst czterech ksiąg, ułożonych w powszechnie przyję-
tym porządku – oraz lekcjonarze (zwane w tradycji słowiańskiej aprakosami) – zawierające 
podzielony na perykopy tekst ewangeliczny, ułożony zgodnie z porządkiem czytań roku cer-
kiewnego. W zależności od zastosowanego rodzaju liturgicznego podziału tekstu (częściowy 
lub pełny) i liczby perykop ewangelicznych (na wszystkie dni tygodnia lub tylko soboty i/lub 
niedziele) wśród tetraewangelii i lekcjonarzy wyróżnia się kilka podtypów.

O popularności tetraewangelii lub lekcjonarzy z tekstem Dobrej Nowiny w najstarszym 
okresie słowiańskiej tradycji – tzn. rękopiśmiennej – świadczyć mogą współcześnie za-
chowane2 manuskrypty. W przygotowanym przez Lidię P. Żukowską3 wykazie rękopisów 

1 Szerzej zob. J. Ostapczuk, Cerkiewnosłowiański przekład liturgicznych perykop okresu Paschalnego i święta Pięć-
dziesiątnicy w rękopiśmiennych ewangeliarzach krótkich, Warszawa 2010, s. 21–148.
2 Nie można zapominać, że do dziś nie zachowały się wszystkie rękopisy. Część z nich została utracona 
bezpowrotnie. 
3 Л. П. Жуковская, Текстология и язык древнейших славянских памятников, Москва 1976, s. 355–366. 
Zob. także A.A. Алексеев, Греческий лекционарий и славянский апракос, [w:] Litterae Slavicae Medii Fran-
cisco Venceslao Mareš Sexagenario Oblatae, red. J. Reinhart (Sagners Slavistische Sammlung, Bd. 8), München 
1985, s. 11; Евангелие от Иоанна в славянской традиции (Novum Testamentum Palaeoslovenice I), изд. подгот. 
А.А. Алексеев, А.A. Пичхадзе, М.Б. Бабицкая и др., Санкт-Петербург 1998, s. 17 (I paginacji). 
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datowanych na XI–XIV wiek, obejmującym 500 zabytków, jedną połowę stanowią tetry, 
zaś drugą połowę lekcjonarze. Dopiero przesunięcie tych granic, w górę lub dół, umożliwia 
wskazanie pewnych zmian w popularności jednego lub drugiego typu ksiąg. Wśród XI-XIII-
wiecznych zabytków dominują aprakosy – na 29 datowanych na ten okres czteroewangelii 
przypadają 73 lekcjonarze4. Natomiast wśród XV-wiecznych rękopisów dominują już tetra-
ewangelie – na 112 datowanych na ten okres aprakosów przypada 279 tetraewangelii5. Lek-
cjonarze, które były popularne w najwcześniejszym okresie słowiańskiego piśmiennictwa, 
z czasem – zwykle wskazuje się na poł. XIV – pocz. XV wieku6 – zaczęły być wypierane 
przez tetraewangelie. Tendencja ta znalazła odzwierciedlenie w cyrylickich starych drukach 
z tekstem Dobrej Nowiny. Po raz pierwszy tetraewangelię wytłoczono w 1512 roku w Tîrgo-
vişte (współczesna Rumunia), a do 1800 roku wydrukowano ich aż 120. 

W I poł. XVI wieku tetry tłoczono wyłącznie w serbskiej i bułgarskiej odmianie 
języka cerkiewnosłowiańskiego7. Po raz ostatni stary druk tetraewangelii serbskiej re-
dakcji ukazał się w 1562 roku (w Mrkšinej Crkvi), zaś w bułgarskiej – 21 lat później 
– w 1583 roku (w Sebeş lub Braszowie)8. Stare druki tetr we wschodniosłowiańskiej 
odmianie języka cerkiewnosłowiańskiego drukowano już w znacznie dłuższym okresie 
– począwszy od 1553 roku – kiedy to w Moskwie (w roku 1553/1554) ukazało się tzw. 
узкошрифтное евангелие – do 1800 roku, a więc przez prawie 250 lat. W XVII i XVIII 
wieku – wraz z rozwojem techniki drukarstwa – tetry tłoczone były znacznie częściej 
aniżeli w XVI wieku. Dlatego też zdecydowana większość cyrylickich starych druków 
tetraewangelii – tzn. prawie 110 ze 1209 – to księgi zawierające tekst Dobrej Nowiny we 
wschodniosłowiańskiej odmianie języka cerkiewnosłowiańskiego.

Stare druki zawierające tekst Ewangelii razem z innymi księgami staro- i nowotesta-
mentowymi (w jednym lub kilku woluminach), tzn. Biblię i Nowy Testament (niekiedy 
również z księgą Psalmów) wydrukowano odpowiednio 18 i 51 razy10. 

W świetle przedstawionych informacji i w kontekście tematu konferencji – „swój 
i obcy” – zrozumiałe jest zainteresowanie tylko raz wydrukowaną do 1800 roku księ-
gą zawierającą tekst wyłącznie11 Dobrej Nowiny, podzielony na perykopy i ułożony 
4 Por. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР XI–XIII вв., Л.П. Жуковская, 
Н.Б. Тихомиров, Н.Б. Шеламанова, Москва 1984.
5 А.А. Алексеев, Текстология славянской Библии (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, 
Neue Folge, Reihe A.: Slavistische Forschungen, t. 24), С-Петербург 1999, s. 22.
6 С.Ю. Темчин, Происхождение аномальной нумерации чтений после Пятидесяинцы в сeрбском полноапракос- сeрбском полноапракос-сeрбском полноапракос-eрбском полноапракос-рбском полноапракос-
ном евaнгелии № 8 Хиландарского Монастыря, [w:] С.Ю. Темчин, Исследования по кирилло-мефодиевистике 
и палеославистике (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 5), Kraków 2010, s. 141; i Структурные особенно-
сти кодекса Тп-14, содержащего Саввину книгу, [w:] С.Ю. Темчин, Исследования по кирилло-мефодиевистике 
и палеославистике (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 5), Kraków 2010, s. 76.
7 Serbskie i czarnogórskie tetraewangelie drukowano w serbskiej odmianie języka cerkiewnosłowiańskiego, zaś 
mołdawskie i wołoskie w bułgarskiej.
8 O tych tetraewangeliach zob. A.A. Гусевa, Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века. 
Сводный каталог, Москва 2003, s. 137–138 (nr 24) i 674–675 (nr 90).
9  Opracowany na podstawie 29 publikacji (głównie katalogów). Spis tetraewangelii drukowanych cyrylicą od XVI 
do końca XVIII wieku zob. J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza w cer-
kiewnosłowiańskich lekcjonarzach krótkich, Warszawa 2013, s. 137–148. 
10 J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza…, s. 148–153.
11 Do 1800 roku lekcjonarze drukowano jeszcze trzykrotnie. Były to jednak apostoły-ewangeliarze niedzielne, 
czyli księgi zawierające oprócz perykop z Ewangelii również czytania z Apostoła. Szerzej o nich: J. Ostapczuk, 

Jerzy OStapczuk
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zgodnie z porządkiem czytań roku cerkiewnego. Jest to ewangeliarz pełny, który ukazał 
się w drukarni Ławry Pieczerskiej w Kijowie w 170712 roku: Еѵг҃лїе или бл҃говѣствованїе 
гс҃да б҃га и сп҃са нш҃егѡ Іи҃са Хрс҃та […] в ст҃ои великои чꙋдотворноꙵ лаврѣ печерс҃кои Кіевскои 
[…] Первое сицевꙑмъ составленїемъ изда сꙗ […] ҂аѱз҃. мцс҃а марта. Został on wydruko-Został on wydruko-
wany na 318 kartach określanych mianem „александрийского листа”13. Ewangeliarz 
ten z oprawą ma wymiary 60 cm na 45 cm14. Z tego też powodu niekiedy określany bywa 
jako „розкішне напрестольне Євангеліе”15.

Geneza jedynego w historii cyrylickiego drukarstwa ewangeliarza pełnego nie jest 
związana z kijowskimi, moskiewskimi, wileńskimi, lwowskimi (czy innymi) drukarnia-
mi, które niekiedy przedrukowywały tłoczone wcześniej lub w innych miastach księgi, 
ani ze znajdującymi się w tych ośrodkach centrami religijnymi. Z przedmowy16 do Ewan-
gelii kijowskiej, której autorem jest archimandryta Ławry Peczerskiej Jozafat Krokow-
ski, dowiadujemy się, że geneza jedynego starego druku ewangeliarza pełnego związana 
jest ze św. Górą Atos17. Stamtąd został przywieziony i przekazany w prezencie hetmano-
wi Iwanowi Mazepie rękopis Ewangelii, wykorzystany następnie przez kijowskich dru-
karzy za wzór: Нѣкїй ѿ Всечс҃тныⷯ Аѳѡнскїѧ ст҃ыѧ Горы Архиман҃дритѡв,҃ сицевю Еѵг҃лїѧ 
Книг написан҃ню, […] в Даръ принесе […] Гетман […] ІѺАНН МАЗЕПѢ […] та 
КНИГА НОВАГѠ ЗАВѢТА, ѿ ст҃ыѧ Горы Аѳѡнскїѧ, в Даръ принесеннаѧ. Jedyny stary 
druk ewangeliarza pełnego ukazał się z polecania hetmana Mazepy i błogosławieństwa 
metropolity Warłaama Jasińskiego18:

Starodruki cyrylickich lekcjonarzy w świetle cerkiewnosłowiańskiej tradycji, „Rocznik Teologiczny”, nr 53 (1–2), 
2011, s. 87–106; Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza…, s. 155–168; Cyrylicki apostoł-
ewangeliarz niedzielny z Drukarni Brackiej w Łucku (1640 r.), „Rocznik Teologiczny”, nr 57 (2), 2015, s. 169–202; 
abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk), J. Ostapczuk, Tradycja liturgiczna w starych drukach cerkiewnosłowiańskich apo-
stołów-ewangeliarzy niedzielnych, [w:] Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy, „Latopisy Akade-
mii Supraskiej” 7, red. M. Kuczyńska, Białystok 2016, s. 9–20.
12 Niekiedy błędnie podaje się rok 1706 (np. В. Ю. Січинський, Архітектура в стародруках (Збірки Національного 
Музея у Львові), Львів 1925, s. 14–15 (por. O. B. Сіткарьова, Успенський собор Киево-Печерської Лаври, Київ 
2000, s. 49) lub 1703 (B. В. Недяк, Україна – козацька держава: Ілюстрована історія українського козацтва 
у 5175 фотосвітлинах, Київ 2004, s. 942).
13 Powierzchnia kart wynosi 60x42 cm, przedstawienie Ewangelisty Jana (f. 3v) 44x35 cm, zaś ozdobna ramka 
(z umieszczonym wewnątrz) tekstem 44x35 cm (B. В. Недяк, Україна – козацька держава…, s. 942).
14 Ф. І. Тітов, Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII вв. Всезбірка предмов до україньских 
стародруків (Українська Академія Наук, Збірник Історично-Філологічного Відділу, t. 17; Przedruk: Bausteine zur 
Geschichte der Literatur bei den Slaven, t. 16. Hrsg. H. Rothe, Köln – Wien 1982), Київ 1924, s. 480; М. М. Кубанська-
Попова, Киево-Печерський державний історико-культурний заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката--Печерський державний історико-культурний заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката-Печерський державний історико-культурний заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката- державний історико-культурний заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката-державний історико-культурний заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката- історико-культурний заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката-історико-культурний заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката--культурний заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката-культурний заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката- заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката-заповідник. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката-. Стародруки XVI–XVIII ст. Ката-Стародруки XVI–XVIII ст. Ката- XVI–XVIII ст. Ката-ст. Ката-. Ката-Ката-
лог, Київ 1971, s. 42 (nr 76 i 77).
15 Я. Ісаєвич, Культура в Україні останньої третини XVII – перших десятиліть XVIII століття: видавничі 
осередки й друкарні, [w:] Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України останньої третини XVII - початку 
XVIII століть, науковий збірник, упор. І. Я. Скочиляс, ред. кол. Я. Дашкевич, О. Купчинський, І. Скочиляс, 
А. Фелонюк, Львів 2011, s. 136.
16 Pełny tekst wstępu zob. Ф. І. Тітов, Матеріали для історії книжної справи…, s. 475–480.
17 Е. Остапчук, „Та книга Новаго Завета от святыя горы Афонския в дар принесенная...”: о единственным 
старопечатном полном Евангелии-апракос (1707), [w:] Афон и славянский мир. Сборник 3 (Материалы меж-
дународной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе, Киев, 
21–23 мая 2015 г.), Святая Гора Афон 2016, s. 299–310.
18 T. Tаїрова-Яковлева, Іван Мазепа і Російська імперія. Історія «зради», перекл. Ю. Мицик, Київ 2013, 
s. 173; C. Павленко, Іван Мазепа, Київ 2003, s. 244.
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 изѧви Настоѧщем своем Пастыреви […] Первопрс҃толном Преѡсщ҃енном Архїепс҃п 
Митрополитѣ Кіевском, Галицком, и Всеѧ Малыѧ Рѡссіи, Варлаам Ꙗсинском […] и ѿ него 
испросивъ блс҃венїе […] врчи мнѣ недостоином Архимандрит Печерском з Братїею да бы, та 
Книга […] в Ѻбители Ст҃о-Печерскои […] со досмотренїемъ напечатана была.

Forma tekstu Dobrej Nowiny charakterystyczna dla ewangeliarzy – popularnych 
w pierwszych wiekach słowiańskiego piśmiennictwa – na początku XVIII wieku była 
już zupełnie obca duchowieństwu, mimo że posługiwanie się lekcjonarzami w życiu 
liturgicznym Kościoła jest znacznie prostsze aniżeli tetraewangeliami. Zauważył to 
– po zapoznaniu się z ofiarowanym mu przez mnichów atoskich rękopisem lekcjo-
narza – sam hetman Mazepa i poinformował o tym fakcie metropolitę: первѣе оубѡ 
самъ разсди оугодню быти вещъ […] изѧви […] своем Пастыреви […] Варлаам 
Ꙗсинском.

Fakt reprezentowania przez kijowski druk obcej wschodniosłowiańskiej tradycji li-
turgicznej księgi Ewangelii i informacje o nietypowym układzie tekstu Dobrej Nowiny 
uwzględniono w Przedmowie:

ꙗкѡ таковым состроенїемъ, чтт сѧ Еѵг҃лїѧ в Ѻбителехъ Ст҃ыѧ Аѳѡнскїѧ Горы, и в прочїихъ 
Ѻбителехъ и Градѣх […] в сеи оубо Книзѣ Еѵг҃лскои не такѡ, ꙗкѡ в ѡбычныхъ прежде 
оустроеныхъ, ѻбрѣтаетсѧ Начало ѿ Матѳеа […] но здѣ оуже прїемлютъ Начало свое Еѵг҃лїѧ, 
ѿ Іѡанна (понеже ѿ Воскр҃сенїѧ Хрс҃това начинают сѧ) ꙗкѡ и напечата сѧ: В началѣ бѣ Слово: 
и прочаѧ. И ѿ свѣтлыхъ Воскр҃сенїѧ Хв҃а дніи идтъ чиномъ своимъ по Іѡаннѣ, Матѳеи, 
Марко, Лка, без всѧкагѡ в зачалаⷯ и Еѵг҃листаⷯ препѧтїѧ […] в Неи Седмицы чрезъ весъ Годъ, 
ко Праздничном токмѡ и ко Повседневном чтенїю Еѵг҃лїѧ расположены сть, а не Всецѣлое 
Еѵг҃лїе, Тѵпомъ Изѡбраженнѡ естъ.

Drukarze byli świadomi konsekwencji wydania tekstu ewangelicznego w formie, 
która była już obca duchowieństwu. Dlatego też zawczasu uprzedzili oni odbiorców 
druku i zapewnili ich o kanoniczności takiego układu tekstów Dobrej Nowiny: сію 
новоизданню […] доброхотныꙵ Читателю видѧщи и прїемлющи Еѵг҃лскю Книг не 
почдисѧ […] къ чтенїю Еѵг҃лїй, новымъ ѡбразомъ, ни в чем же Цр҃кви ст҃ои Православ-
ной противнымъ расположенной, извѣстенъ бди. Drukarze obawiali się dystansowania 
się odbiorców od nieznanej im formy Ewangelii: блг҃очестивыи и доброхотныи читателю, 
любеꙁнѣ прїими новоиꙁданнꙋю сію КНИГꙊ.

Posługiwanie się tetraewangeliami w praktyce liturgicznej przez księży wiąże się 
z pewnymi niedogodnościami. Widoczne są one w przypadku lektury złożonych pe-
rykop ewangelicznych, które mogą się składać z dwóch19, trzech20 lub nawet pięciu21 
fragmentów pochodzących z różnych ksiąg Ewangelii. Najlepszym przykładem ta-
kiej perykopy jest czytanie na nieszporach w piątek Tygodnia Męki Pańskiej, skła-
dające się z fragmentu Ewangelii Mateusza 27,1–38, Łukasza 23,39–43, ponownie 
Mateusza 27,39–54, Jana 19,31–37 i raz jeszcze Mateusza 27,55–61. Oznacza to, że 

19 Np. perykopy: J 7,37–51 i 8,12 (święto Pięćdziesiątnicy).
20 Np. perykopy: Mt 10,32–33, 37–38 i 19,27–30 (1. niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy); Mk 15,22, 25 i 33–41 
(piątek tygodnia mięsopustnego).
21 Np. perykopa J 19,6, 9–11, 13–20, 25–28 i 30–35 (święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego).
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duchowni – korzystając z tetraewangelii – zmuszeni są szukać odpowiednich tekstów 
ewangelicznych w różnych częściach kodeksu. Z tym też związane są również inne 
niedogodności, które dotyczą takiego właśnie sposobu posługiwania się księgami. 
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku wykorzystywania przez duchow-
nych w życiu liturgicznym lekcjonarzy. W taki oto sposób opisał to autor Przedmowy 
w Ewangelii kijowskiej:

в ѡбычныⷯ […] Еѵг҃лскихъ Книгахъ, Еѵг҃лїе Великагѡ Четвертка, Еѵг҃лїе на Воздвиженїе Чс҃тнагѡ 
Крс҃та, и иныѧ различныѧ чтт сѧ мѣстами; ѻвамѡ велитъ чти, инамо же престпи, или паки 
зри воспѧть: Тоеѧ ради вины, сть нѣцїи […] добрѣ ненаставлен҃ни, не токмѡ Црк҃овъ […] 
смщаютъ, но по невѣжеств своем, и преⷣстоѧщимъ людемъ мірскимъ соблазнь нѣкогда 
наносѧтъ. Здѣ же препѧтїи тѣхъ нѣсть, не смни сѧ, чти в конецъ ѡпредѣленїѧ, донелѣ же 
оуставъ Цр҃ковныи вершити повелѣваетъ […] Вредителнѣишо же паче есть коснѣнїе Чтеца, 
егда ищетъ престпки, превращенїе листѡвъ, гибанїе Книги, сѣмѡ и ѻвамѡ.

Autor Przedmowy do Ewangelii kijowskiej obiektywnie przedstawił nie tylko za-
lety, lecz również i wady lekcjonarzowego układu tekstu ewangelicznego. Wskazał on 
na okoliczności, w których aprakosy nie mogą być używane w praktyce liturgicznej 
Cerkwi:

по чин Цр҃кви […] ѻбыкновенїе естъ в седмиц Великогѡ Поста Стрс҃тню в Храмѣ 
Бжс҃твенномъ, Четверо Еѵг҃лїе […] чести врѧдъ, не расмотрѧющи Неделнѧго, Праздничнагѡ, 
и Повседневнагѡ Еѵг҃лїи чтенїѧ : Сегѡ ради сіѧ Новоизданнаѧ Еѵг҃лскаѧ Книга, не возможетъ 
к сицевом оупотреблѧти сѧ чтенїю, […] Такожде и ѡсобь Четверо Еѵг҃лїе читати хотѧщїй, 
не возможетъ въ Всецѣлое Еѵг҃лїѧ чтенїе, сеѧ оупотребити Книги.

Wydrukowany w Kijowie w 1707 roku ewangeliarz pełny był wykorzystywany 
w życiu liturgicznym Cerkwi. Świadczy o tym kilka zachowanych egzemplarzy, które 
przechowywane są w Muzeum Ławry Kijowsko-Peczerskiej i w Muzeum Historycznym 
w Czernihowie22. Księgi te mają kosztowne, srebrne oprawy z drogocennymi, szlachet-
nymi kamieniami. Bogato zdobione Ewangelie leżały na ołtarzach świątyń i były wyko-
rzystywane podczas nabożeństw.

Z punktu widzenia życia liturgicznego, układ tekstu ewangelicznego w lekcjonarzach 
ma wiele zalet i tylko – jak wskazał archim. Jozafat Krokowski – dwie wady. Mimo to 
stary druk kijowskiego lekcjonarza pełnego z taką właśnie formą tekstu Dobrej Nowiny 
nie został wykorzystany jako wzór dla kolejnych wydań księgi nie tylko w Kijowie23, 
ale również w innych ośrodkach wschodniosłowiańskiego drukarstwa. Wydaje się on 
epizodem w historii cyrylickiego drukarstwa przed 1800 rokiem.

22 Я. Запаско, Я. Ісаевич, Памятки книжкового мистецтва, Каталог стаpодруків виданних на Україні, кн. II, 
ч. I: 1701–1764, Львів 1984, s. 22 (nr 828); M. M. Кубанська-Попова, Киево-Печерський державний історико-
культурний заповідник, 1971, s. 41–42 (nr 76 i 77); Ю. П. Ясіновский, Друкарня і бібліотека Святоуспенської 
Унівської Лаври, „Рукописна та книжкова спадчина України”, вип. 9, Київ 2004, s. 136–140; idem, Євангеліє 
київського друку 1707 року в Унівcькому Монастирі, „Ковчег”, V, 2007, s. 331–334.
23 Od 1720 roku w drukarni Ławry Pieczerskiej w Kijowie miały być zgodne z księgami wielkoruskimi za zgodą 
św. Synodu, zob. P. Chomik, Synod rosyjskiej Cerkwi prawosławnej wobec drukarni Ławry Kijowsko-Pieczerskiej 
w latach 1720–1786, [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 4, Kraków 2009, s. 212.
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Dominacja tetraewangelii wśród cyrylickich starych druków z tekstem wyłącznie 
Dobrej Nowiny nie uległa również zmianie w XIX24 i XX wieku. W tym czasie – na 
przestrzeni 200 lat – ewangeliarze pełne zostały wydrukowane tylko dwa razy. Pierwszy 
i jedyny raz w XIX wieku ewangeliarz pełny został wydrukowany w 1854 roku w Mo-
skwie: Божественное и свѧщенное еѵангеліе сирѣчь книга божественнагѡ и свѧщеннагѡ 
новаго завѣта. Напечатано въ москвѣ, въ сѵнодальнои тѵпографїи, въ лѣто ѿ сотворенїѧ 
міра ҂зтѯв҃, ѿ ржс҃тва же по плоти б҃га слова ҂аѿн҃д, індікта б҃і, мцс҃а апрілїа. Został on wy-
drukowany na 153 kartach i składa się z kilku części, m.in. karty tytułowej, przedmowy 
(1 karta), lekcjonarza (125 kart), 35 tablic25 opracowanych przez – żyjącego w XVI wie-
ku – Emmanuela Glizoniusza (ὁ Ἐμμανουήλ Γλυζώνιος) informacji o lekturze Ewangelii 
w roku liturgicznym, wykazu wersetów opuszczonych w lekcjonarzu, dat święta Zmar-
twychwstania Pańskiego w latach 1837–1988 czy erraty (2 karty).

O tym, że jest to oryginalne dzieło, stworzone zupełnie na nowo, świadczą następu-
jące słowa Przedmowy:

тѣмже и подемь трꙋдъ, расположихъ по рѧдꙋ всегѡ лѣта свѧтаѧ єѵангєлїа, и приведохъ 
неꙋдобопотребительное свѧщенное еѵангелїе въ таковъ, каковъ видитсѧ, видъ сирѣчь весьма 
оудобоꙋпотребительно составихъ є. Прибавихъ же при концѣ и л҃є таблицъ манꙋила глизонїѧ, 
преложивъ ихъ на нашъ славенскїи ѧзыкъ […] по […] таблицѣхъ и дрꙋгихъ нꙋждныхъ, 
прибавихъ наипослѣ и дрꙋгꙋю таблицꙋ, содержащꙋю ѡбращенїе летъ […] ста пѧтидесѧти двою, 
съ назначенїемъ пасхи коегѡждо лѣта, чтобы не требовали свѧщенницы дрꙋгихъ книгъ бо 
ѡбрѣтенїе пасхи.

Świadomy znaczenia praktycznego swego dzieła i takiej właśnie formy tekstu ewan-
gelicznego autor określa go mianem бисеръ многоцѣнныи.

W literaturze przedmiotu można znaleźć niewiele informacji dotyczących tego ewan-
geliarza pełnego, a o okolicznościach jego druku w ogóle nie wspominano w pracach 
naukowych. Zdaniem Anatolija A. Aleksejewa, autorem tego jedynego XIX-wiecznego 
lekcjonarza pełnego był Piotr Wasiliewicz Chawskij – wybitny uczony rosyjski, żyjący 
w latach 1771(83)–187626. Podstawą identyfikacji autora ewangeliarza z P.W. Chawskim 
były inicjały autora znajdujące się na końcu Przedmowy: смиреннѣишїи Х.П.

Prowadzone w różnych krajowych i zagranicznych zbiorach specjalnych kweren-
dy oraz weryfikacja opisanych w ogólny sposób rękopisów zawierających tekst Dobrej 

24 W XIX wieku czterokrotnie we Lwowie (w latach 1844, 1872, 1888 i 1899) i dwukrotnie w Wiedniu (w la-
tach 1855 i 1863) drukowane były apostoły-ewangeliarze niedzielne. Były to pozycje (może poza pierwszą z 1844 
i ostatnią z 1899 roku) przeznaczone – o czym świadczą informacje znajdujące się na kartach tytułowych – do nauki 
w szkołach jako podręczniki: въ оупотребленїе юношествꙋ i въ оучилищахъ.
25 Zostały one poprzedzone następującym (umieszczonym na stronie recto karty рк҃з) tytułem: таблицы л҃є, измышлени 
и составлени Ємманꙋиломъ Глѵзоніємъ, въ нихже заключают сѧ Єѵангєлїа недѣльнаѧ, подобнѡ и апостолиихъ, 
и инаѧ нꙋжднаѧ: ꙗкѡ, кое оутреннее єѵангелїе чтет сѧ и кои гласъ поет сѧ во всѧкꙋю недѣлю, и ина мнѡга, ꙗко же 
въ нихъ зритсѧ.
Emmanuel Glizoniusz był XVI-wiecznym greckim uczonym, który urodził się na wyspie Chios i zmarł w Wenecji. 
W tym włoskim mieście prowadził on działalność wydawniczą, gdzie – oprócz Psałterza, antologionu, przekładu 
Drabiny św. Jana Klimaka i minei na wrzesień i październik – w 1588 roku wydał również Ewangelistarion z 35 
tablicami.
26 A. A. Алексеев, Библия в богослужении. Византийско-славянский лекционарий, Санкт-Петербург 2008, 
s. 141; J. Ostapczuk, Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza…, s. 164 (przypis nr 100).
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Nowiny wymagały pracy de visu z wieloma manuskryptami. Jednym z nich był datowa-
ny na XIX wiek ewangeliarz przechowywany w kolekcji rękopisów św. Synodu w Ro-
syjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu (zbiór nr 83427, 
opis nr 1, rękopis nr 22). Zabytek ten do obiegu naukowego został wprowadzony przez 
Antona I. Nikolskiego, który opublikował jego krótki opis, w którym zawarł następujące 
informacje28: typ Ewangelii – aprakos, liczba kart: 157, pismo – staranna XIX-wieczna 
kursywa, brak okładki. Przytoczył on również (obok fragmentu z Przedmowy) m.in. 
następujący tekst z datą 14 listopada 1845 roku znajdujący się na stronie verso pierwszej 
karty tego rękopisu: Составитель Богодухновенныя книги сея именемъ Христаки 
Павловичъ, родомъ болгаринъ, изъ Дупницы Македонскiя, жителъ же … и учитель 
славено-болгарского языка возраста своего имый 43. Dokładna weryfikacja poszcze-
gólnych części składowych tego manuskryptu i jedynego XIX-wiecznego druku ewan-
geliarza pełnego oraz treści ich przedmów wskazała, że zabytek ten jest rękopiśmien-
nym wzorem Ewangelii wydrukowanej w 1854 roku w Moskwie, a jego autorem był 
żyjący w I połowie XIX wieku Christaki Pawłowicz (180429– 1848) urodzony w Dupni-
cy (zachodnia Bułgaria) – znany bułgarski nauczyciel i pisarz, autor kilku książek30 oraz 
założyciel (w 1831 i 1842 r.) dwóch szkół w mieście Swisztow (na granicy współczesnej 
Bułgarii i Rumunii). Wśród dziesięciu przypisywanych mu pozycji książkowych nikt nie 
wymienił rękopiśmiennego ewangeliarza pełnego – przechowywanego obecnie w Sankt 
Petersburgu, wzoru wydanej w 1854 roku w Moskwie Ewangelii aprakos. 

Przedstawione fakty wskazują, że geneza jedynego XIX-wiecznego ewangeliarza peł-
nego, podobnie jak i kijowskiej Ewangelii aprakos z 1707 roku, również nie ma wschod-
niosłowiańskich, lecz południowosłowiańskie źródła. Okoliczności, w jakich manu-
skrypt Ewangelii, ukończony31 lub/i wysłany pod koniec 1845 roku przez Christakiego 
Pawłowicza Dupczanina, trafił do Rosji, na chwilę obecną wciąż pozostają nieznane. 
Rękopiśmienne dzieło dotarło tam zapewne już w 1846 roku, na co pośrednio wskazuje 
znajdujący się na stronie verso pierwszej karty zapis: K.I/1846. Osiem lat zajęły więc 
procedury niezbędne do powielenia rękopisu z nietypową formą tekstu ewangelicznego, 
począwszy od uzyskania błogosławieństwa św. Synodu po sam druk.

W XX wieku po raz pierwszy i zarazem jedyny ewangeliarz pełny ukazał się 
w Moskwie (1904 r.): ст҃ое єѵг ҃лїе въ порѧдкѣ церковныхъ чтенїи изложенное, Москва, 
сѵнодальнаѧ тѵпографїѧ, ҂ац҃д. Został on wydrukowany na 320 kartach i składa się z kil-
ku części, m.in. karty tytułowej, informacji o lekturze Ewangelii w roku liturgicznym, 

27 W Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu są jeszcze inne zbiory Synodu, 
np. Kancelarii (zbiór nr 796).
28 A. Никольскiй, Опиcанiе рукописей хранящихся въ архивe Святeйшаго Правительствующаго Синода, т. 1: 
Рукописи богослужебныя, С.-Петербургъ 1904, s. 5–6 (nr 22). 
29 Datę urodzin Ch. Pawłowicza z Dupnicy należy, prawdopodobnie, poddać korekcie. W związku z  napisem 
z 1845 roku, znajdującym się na pierwszej karcie ewangeliarza i zawierającym wiek autora – 43 lata – rok jego 
urodzenia trzeba by przesunąć na 1802. 
30 M.in. arytmetyki (Belgrad 1833), rozmówek grecko-bułgarskich (Belgrad 1835), pierwszej Gramatyki języka buł-
garskiego (Buda 1836), Historii Bułgarii (Buda 1844), Gramatyki bułgarskiej (Belgrad 1845) czy nieopublikowanej 
Geografii czyli opisania ziemi.
31 Rękopis ewangeliarza pełnego mógł być ukończony też wcześniej. Pośrednio wskazywać może na to wykaz dat 
święta Zmartwychwstania Pańskiego, począwszy od 1838 roku. 

druki ewangeliarzy pełnych w tradycJi wSchOdniOSłOwiańSkieJ 
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lekcjonarza, 35 tablic32 opracowanych przez Emmanuela Glizoniusza, wykazu werse-
tów opuszczonych w lekcjonarzu czy dat święta Zmartwychwstania Pańskiego w latach 
1904–1988. Na ostatniej karcie znajdują się informacje o panującym władcy i jego ro-
dzinie, za życia których wydano ст҃ое єѵг҃лїе въ порѧдкѣ церковныхъ чтенїи изложенное, 
въ царствꙋющемъ великомъ градѣ москвѣ, въ сѵнодальнои тѵпографїи, въ лѣто 
ѿ сотворенїѧ міра ҂зу҃ві, ѿ ржс҃тва же по плоти бг҃а слова ҂ац҃д, індікта а҃, мцс҃а іаннꙋарїа.

Uwagę zwraca wielkie podobieństwo tekstów dodatkowych w obu lekcjonarzach: 
XIX-wiecznym i XX-wiecznym. W ewangeliarzu pełnym z 1904 roku opuszczone zo-
stały: Przedmowa napisana przez Christakiego Pawłowicza oraz wykaz – niepotrzeb-
nych już – wcześniejszych dat święta Zmartwychwstania Pańskiego, tzn. od 1837 do 
1903 roku; dodano natomiast informacje o panującym władcy i jego rodzinie, za życia 
których wydrukowano XX-wieczny aprakos. Uwzględniając powyższe fakty, należy 
stwierdzić, że ewangeliarz pełny z 1904 roku słusznie uważany jest za przedruk ewan-
geliarza z 1854 roku33 w nieco zmienionej szacie graficznej. 

Popularne w najwcześniejszym okresie słowiańskiej piśmienności lekcjonarze Ewan-
gelii od poł. XIV – pocz. XV wieku były stopniowo wypierane przez tetraewangelie. 
W XIX wieku o księgach, zawierających taką formę Dobrej Nowiny, pamiętali już tylko 
archeografowie34. Na przestrzeni 500 lat – od 1500 do 2000 roku – lekcjonarze Ewan-
gelii35 ukazały się drukiem tylko trzykrotnie. Dwa z nich – kijowski z 1707 roku i mo-
skiewski z 1854 roku – świadczą o istnieniu obcych wpływów na wschodniosłowiańską 
tradycję liturgiczną.
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Article is devoted to short description of the three East Slavonic full Gospel lection-
ary (Kiev 1707, Moscow 1584 and 1904) with special consideration of their origins.

32 Zostały one poprzedzone następującym tytułem: таблицы л҃є, измышлени и составлени Ємманꙋиломъ Глѵзоніємъ, 
въ них же заключают сѧ еѵг҃лїа недѣльнаѧ, подобнѡ и апостоли ихъ, и инаѧ нꙋжднаѧ: ꙗкѡ, кое оутреннее еѵг҃лїе чтет 
сѧ, и кои гласъ поет сѧ во всѧкꙋю недѣлю, и ина мнѡга, ꙗко же въ нихъ зритсѧ.
33 А. А. Алексеев, Библия в богослужении…, s. 141; Святое Евангелие-апракос по церковным зачалам рас-
положенное на церковнославянском и русском языках, состав. А. А. Алексеев, Санкт-Петербург 2007, s. 4.
34 Евангелие от Иоанна..., s. 18 (I paginacja).
35 Przed 1800 rokiem ukazały się tylko trzy druki apostołów-ewangeliarzy niedzielnych, a w XIX wieku sześć.


