
chwalt;; Panu Bogu а Zborowi iego zbudowaniu. Teraz znowu za pilnyш przeyrzeпieш у 
рорrаwуепуеш wydany. - Wilno: Druk. J. Maгkowicza, 1600. - 920 s. 

13. Modrzewski Frycz, А. О popгawie Rzeczypospolitey [ . .. ]/А. f<'rycz Modгzewski. -
Losk : Dn1k. J. Каrсапа z Wieliczki, J 577. - XI s., J 44 1. 

14. Wojewбdka, В. AJgoгithш, То iest Nauka Jiczby ро poJsku na liпiach uczyпioпy.
Teraz поwо z pilпosciq p1·zeyгzany, у па wielн шieyscacl1 poprawioпy у sпadпiei niz pгzed tуш 
ku nauczeпiu роdапу / В. Wojew6dka. - Wilпo : Druk. J. Ка�·сапа, 1602. - 194 s. 

15. Wolan, А. О wolпosci Rzeczypospolitey albo Slac11eckiey, Ksiqszka godпa ku
czytaпiu / А. Wolaп. - Wilпo : Diuk. J. Каrсапа, 1606. - II, 88 s. 

It highligl1ts the educational activities of' tl1e Vilnius printing 1. Kartsana. Т11е 
main vectors о/ tl1e issue to tl1em of' educational-metlюdical pт·oducts: schoolbooks, 
ancient literary heritage, moralizing 1vork, historical, geographical and political 
science nature. The main !оса! neivspaper, bougl1t the then ividespт·ead in schools. 

Губаиава В.А. (Мiнск) 

МАСТАЦКАЕ АЗДАБЛЕННЕ «ДУХОУНЫХ РАЗМОУ СВЯТОГА АЙЦА 
НАШАГА МАКАРЫЯ ПУСТЭЛЬНIКА ЕГIПЕЦКАГА» (ВIЛЬНА, 1627) 

Вiленская брацкая друкарня iснавала у XVI-XVIII стст. у Вiльнi пры мана
стыры Свято га Духа i мела дазвол на друкаванне розных кнiг «па грэцку, 
славянску, руску i польску». Нягледзячы на тое, што дзейнасць друкарнi не зау
сёды працякала у спрыяльных умовах, за увесь час яе iснавання (1588/89-1705) 

тут выйшла каля сотнi выданняу, сярод якiх тэксты Святога пiсання, школьныя 
падручнiкi, багаслужэбныя кнiгi, палемiчная лiтаратура, гiстарычныя творы, 
панегiрыкi, паэтычныя творы i iнш. [1]. Менавiта у друкарнi Вiленскага брацтва 

у 1627 г. упершыню быу надрукаваны пераклад з грэчаскай на «просту мову» 
«Духоуных размоу» Макарыя Егiпецкага, асобнiк якога захоуваецца у фондах 
Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi 
(ЦНБ} [6]. 

Асобнiк з нашай калекцыi, на жаль, не надта добра захавауся: адсутнiчае 
пераплёт, тытульны аркуш, асобныя ненумараваныя аркушы у пачатку i напры
канцы выдання, а таксама нумараваныя старонкi з 345 па 384. Тым не менш, 
нават з улiкам гэтых страт мастацкая вартасць выдання не выклiкае сумнення. 
Дарэчы, даследчык Вiктар Фёдаравiч Шматау у манаграфii, прысвечанай бела
рускай кнiжнай гравюры XVI-XVII стст., адзначае: «Многiя беларускiя выданнi 
XVII ст. з'яуляюцца непераузыдзенымi шэдэурамi мастацтва кнiгi, дэманстру
юць узоры нязгаснай творчасцi друкароу, малявальшчыкау, гравёрау. Характэр

най рысай аздобы кнiг было iмкненне да сiнтэзу, узаемадзеяння ycix кампа
нентау: тьпула, заставак, канцовак, iнiцыялау, фiгурных выяу, наборнай арна

ментыкi. Лепшыя выданнi належаць Святадухаускай друкарнi» [8, с.100]. 
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Але перш чым перайсцi да аналiзу мастацкага аздаблення <<духоуных раз
моу», спынiмся на некаторых iншых момантах, якiя маюць дачыненне да гэтага 
выдання. 

Апiсанне «Духоуных размоу» (Вiльня, 1627) ёсць у каталогах Г.Я. Гален
чанкi (5, с. 98-99], В.1. Лук'яненка (3, с. 100-105], I. Кажура (9, с. 222-223]. Най
больш поуную iнфармацыю аб выданнi падае каталог Веры lльiнiчны Лук'янен
ка, таму у сваiм даследаваннi мы будзем абапiрацца менавiта на яго. Так, тут 
пазначана, што кнiга была перакладзена з грэчаскай мовы на беларускую мана
хамi Вiленскага брацтва [3, с. 102]. Вядома, што братчыкi займалiся таксама i 
перакладамi, алс, напэуна, тут дапушчана памылка, бо у Праваслаунай энцык
лапедыi, у артыкуле, прысвечаным архiдыякану, паэту, перакладчыку з грэчас
кай мовы, дзеячу Астрожскага культурна-асветнiцкага гуртка Кiпрыяну (4, 
с. 699-700], ёсць iнфармацыя, што менавiта ён ажыццявiу пераклад «Духоуных 
размоу Макарыя Егiпецкага». Адбылося гэта у Астрозе, пераклад мае некалькi 
спiсау, асобныя з якiх датуюцца яшчэ 1598 г., больш познiя - 161 О i 1611 гг. Тое, 
што пераклад <<духоуных размоу» не выйшау у астрожскай друкарнi, тлумачьщ
ца тым, што пасля смерцi Канстанцiна Канстанцiнавiча Астрожскага у лютым 
) 608 г. Астрог перайшоу да яго сына Януша, якi быу каталiком, таму праваслау
ныя кнiгi, падрыхтаваныя астрожскiмi выдауцамi, не былi тут надрукаваны. 

Пазней, магчыма, дзякуючы сувязям памiж праваслаунымi брацтвамi, якiя 
былi вельмi пашыраны у той час, пераклад з Астрогу трапiу у Вiльню. Чаму гэта 
адбылося толькi праз такi значны прамежак часу, нам невядома. Таксама iснуе, 
напэуна, верагоднасць, што манахi Вiленскага брацтва зрабiлi свой пераклад 
незалежна ад працы Кiпрыяна, але больш лагiчным было б, мабьщь; скарыстаць 
тжст, якi быу ужо гатовы да друку. 

У залежнасцi ад таго, якой асобе адрасуецца выдавецкае прысвячэнне -
каментару, iгумену Кiеускага Межыгорскага манастыра або Мiкалаю Максiмо
вiчу-Ломскаму, - вылучаюць два варыянты набору вiленскага выдання «Духоу
ных размоу» (3, с. 102-103]. 

У асобнiку з фонда ЦНБ тэкст прысвячэння захавауся не поунасцю, але i 
тыя фрагменты, якiя да нас дайшлi, дазваляюць вызначьщь, што мы маем справу 
з першым варыянтам. 

Мяркуючы па апiсаннi з каталога 8.1. Лук'яненка, калi б наш асобнiк не меу 
страт, у iм можно было б пабачьщь гравiравальную рамку на тытульным 
аркушы, гравюру з паясной выявай Хрыста 8ыратавальнiка, 2 застаукi з 2 дошак, 
3 канцоукi з 3 дошак, 51 iнiцыял с 16 дошак (3, с. 100]. 

Тьпульны аркуш, як ужо было адзначана, на жаль, у нашым асобнiку 
адсутнiчае. У астатнiм мы маем амаль увесь пералiк арнаментыкi i гравюру. 

8.1. Лук'яненка прасочвае сувязi памiж арнаментыкай «Духоуных размоу» i 
арнаментыкай больш раннiх выданняу брацкай друкарнi, указвае на выпадкi 
выкарыстання старых дошак. Але сродкi мастацкага аздаблення вiленскаrа 
выдання, якое мы разrлядаем, дазваляюць убачьщь таксама i сувязь памiж 
беларускiм i украiнскiм кнiгадрукаваннем. 

У каталозе пазначана, што гравюра з паясной выявай Хрыста Вырата
вальнiка у больш раннiх выданнях' не сустракаецца. Верагодна, размова iдзе пра 
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выданнi менавiта Святадухаускай друкарнi, бо такую ж гравюру знаходзiм у 

каталозе Т.М. Каменевай, прысвечаным украiнскiм выданням 1574 г. - першай 

паловы XVII ст. [7, с. 190], ужытая яна у кiеускiм Служэбнiку 1620 г. Мяркуючы 
па iлюстрацыi з каталога, кiеуская i вiленская гравюры аднолькавыя, але ёсць 
невялiкiя разыходжаннi у памеры. Згодна з апiсаннем гравюра кiеускага Слу
жэбнiка мае памер 161 х 118 мм, памеры гравюры з нашага выдання крыху 
меншыя - 16Ох115 мм. Узнiкае пытанне, з'яуляецца дошка вiленскай друкарнi 
копiяй кiеускай цi у абодвух выпадках была выкарыстана адна i тая ж дошка, але 
пры вымярэннi памерау дапушчана хiбнасць або пры друку кiеускага выдання 
рамка атрымалася крыху шырэйшая? Першы варыянт, напэуна, варта выклю
чыць, бо на абедзвюх гравюрах можна зауважьщь аднолькавыя хiбы: тонкая 
белая вертыкальная лiнiя злева унiзе, невялiчкая пляма уверсе справа. Такiм 
чынам, верагодна, дошка з друкарнi Кiева-Пячорскай Лауры праз сем гадоу 
трапiла у друкарню Вiленскага брацтва. 

Абедзве застаукi <<духоуных размоу» адпавядаюць апiсанню, якое падае 
В.Ф. Шматау: «Характэрнай асаблiвасцю заставак з'яуляецца узмацненне у ix 
выяуленча-iлюстрацыйнага пачатку. У цэнтры застаукi, якая напоунена раслiн
най арнаментыкай (кветкамi, лiсцем, пладамi), нярэдка даюцца медальёны з 
iлюстрацыйным "новазапаветным" сюжэтам, выявамi святых, а часам i цэлых 
евангельскiх сцэн. Такiм чынам, замест ранейшага чыста дэкаратыунага пачатку 
мы назiраем у застауках XVII ст. зблiжэнне з iдэйна-сэнсавай будовай кнiгi. 
Раней за усё такiя застаукi з'явiлiся у вiленскiх брацкiх друкарнях» [8, с. 104]. 
Так, на арк. [8] змешчана застаука, дзе на фоне раслiннага арнаменту медальён з 
выявай Icyca Хрыста, на с. 1 - з выявай Багародзiцы. Дошкi, якiя былi выка
рыстаны для друку гэтых заставак, у больш раннiх выданнях намi не выяулены. 
Але варта адзначыць, што застаукi з сюжэтным медальёнам шырока ужывалiся i 
украiнскiмi друкарамi XVII ст., у тым лiку прадстаулены яны i у адным ·3 

найбольш раннiх выданняу страцiнскай друкарнi - Служэбнiку 1604 г. 
Канцоукi у беларускiх выданнях XVII ст. таксама крыху трансфармавалiся. 

Цытуючы В.Ф. Шматава, яны «канчаткова прыжылiся ... меншыя за застаукi, 
маюць форму вазонау, рашотак, стылiзаваных кветак або умоуных выяу анёлау, 
чалавечых галоу i г. д.» [8, с. 104]. 

Арнаментальная канцоука ромбападобнай формы, якая змешчана напрыкан
цы выдання i у нашым асобнiку захавалася часткова, у больш раннiх выданнях 
намi не выяулена, на аснове ж дзвюх астатнiх можна прасачыць сувязi з 
арнаментыкай iншых выданняу. 

Канцоука з арк. [8] адварот. уяуляе сабой стылiзаваную чалавечую галаву. 
Менавiта такую канцоуку мы не выявiлi у болью раннiх выданнях, надрукаваных 
Вiленскiм брацтвам або украiнскiмi друкарнямi, але падобныя да яе досыць 
распаусюджаны. Так, вельмi блiзкая канцоука змешчана у каталозе Т.М. Каме

невай пад № 279 [7, с. 139]. Тая ж стылiзаваная галава, толькi позiрк «чалавека» 
накiраваны у iншы бок i ёсць невялiчкiя адрозненнi у арнаменце аздаблення. 
Такая канцоука сустракаецца у Служэбнiку (1604) i Трэбнiку (1606), надрука
ваных у Страцiне, кiеускiх выданнях: Часаслоу [1616], Мiнея святочная (1619), 
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«Кнiга аб веры» [1619-1620], Служэбнiк (1620), «Размовы на 14 пасланняу 
апостала Паула>> ( 1623). 

Канцоука з ар куша [21] - умоуная выява анёла - ужытая таксама у Новым 
запавеце з Псалтыром, якi выйшау у друкарнi вiленскага брацтва у 1623 г. 
Падобная да яе канцоука выяулена у пазнейшых украiнскiх выданнях (Мiнея 
святочная. Львоу, 1638; Актоiх. Львоу, 1639 i iнш.) [7, с. 145, № 323]. 

Найбольш шматлiкую групу сродкау арнаментыкi нашага выдання склада
�ць iнiцыялы. Як ужо вышэй адзначалася, згодна з каталогам В.1. Лук'яненка, 
для першаго варыянта <<духоуных размоу» характэрна наяунасць 51 iнiцыяла з 
16 дошак (другога - 54 iнiцыялы з 29 дошак). У нашым жа асобнiку, якi, як мы 
вызначылi, належьщь да першага варыянта, налiчваецца 47 iнiцыялау з 27 дошак 
(i гэта з улiкам страт). Такiм чынам, вiдавочна, што у каталозе была дапушчана 
памылка пры укюаннi колькасцi дошак. Аб гэтым сведчьщь i тое, што, як 
вядома, варыянты набору адрознiваюцца памiж сабой толькi прысвячэннем, а 
усе астатнiя тэксты друкавалiся з аднаго i таго ж набору, таму вялiкага разы
ходжання у колькасцi iнiцыяльных дошак быць не магло. 

Звернемся непасрэдна да iнiцыялау. У вiленскiм выданнi «Духоуных раз
моу» мы можам нюiраць асаблiвасць, якая была досыць распаусюджана: ужы
ванне у адной кнiзе iнiцыялау рознага тыну. Умоуна сярод ix можна вылучьщь 
наступныя групы: 1) буйныя iнiцыялы (вышынёй 30 мм), дзе фонам для лiтары 
выступае не арнамент, а хутчэй сюжэтная выява: галiна вiнаграднай лазы, анёлы 
з музычнымi iнструментамi, кветка разам са сцяблом i лiстамi, якая нiбы расце з 
зямлi; 2) iнiцыялы, дзе выявы лiтар i арнаменту зроблены цёмнымi рыскамi па 
белым фоне; 3) iнiцыялы, дзе лiтара i арнамент белыя, а поле - чорнага колеру. 
У нутры гэтых груп таксама ёсць адрозненнi у памеры iнiцыялау i стылiстьщы ix 
афармлення. 

Асобна варта вылучыць iнiцыялы, дзе лiтары размешчаны на фоне выяу 
жывёл (у кнiзе ix 2). Мы не сустрэлi iнiцыялау такога ж малюнка у iншых 
святадухаускiх i украiнскiх выданнях, але вядома, што iнiцыялы з зааморфным 
сюжэтам былi уласцiвы найперш страцiнскiм выданням [2, с. 34]. Такiм чынам, 
хутчэй за усё iнiцыялы гэтага тыну былi створаны пад уплывам прац украiнскiх 
майстроу. Трэба адзначьщь, што зааморфныя вобразы iнiцыялау <<духоуных 
размоу» досьщь загадкавыя, бо амаль немагчыма вызначьщь, якiя менавiта 
жывёлы на ix адлюстраваны. 

Iнiцыялы першага тыпу не выяулены у больш раннiх выданнях Вiленскага 
брацтва. Калi ж парауноуваць нашы iнiцыялы з арнаментыкай украiнскiх выдан
няу, то тут цiкавасць уяуляе iнiцыял «В», дзе побач з лiтарай размешчаны выявы 
анёлау з музычнымi iнструментамi. Iнiцыял з такiм самым сюжэтам сустрака
ецца у Евангеллi вучьщельным (Крылас, 1606), а затым у «Размовах на 14 пас
ланняу апостала Паулю> (Kiey, 1623)1 . На першы погляд украiнскiя i вiленскi 
iнiцыялы выглядаюць аднолькава, але, калi прыглядзецца лепей, бачна, што былi 

1 
Верагодна, гэта можна патлумачьщь тым, што друкарнi у Крыласе i Страцiне былi 

арганiзаваны адным чалавекам - львоускiм епiскапам Гедыёнам Балабанам, а абсталя
ванне для кiеускай друкарнi пазней было прывезена са Страцiна. Такiм чынам, дошка, 

якая выкарыстоувалася у балабанаускiх друкарнях, апынулася у Кiеве. 
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выкарыстаны усе ж розныя дошкi: пры агульным памеры сюжэце адрознiва
юцца выразы тварау анёлау, розная плошча штрыхоукi, крыху розныя контуры. 
Гэта сведчьщь аб тым, што майстар, якi вырабляу дошку для вiленскага выдання, 
напэуна, iмкнууся паутарыць працу украiнскага майстра. 

Iнiцыялы другога тыну сустракаюцца у выданнях Новага запавету з 
Псалтыром, надрукаваных у Eyi (161 ]) i у Вiльнi (1623). 

Iнiцыялы, гравiраваныя чорным колерам па белым полi, на сённяшнi дзень 
намi не былi выяулены у больш раннiх выданнях Святадухаускай i украiнскiх 
друкарняу. 

Разгледжаныя намi прыклады iлюструюць сувязi, пераемнасць i узаема
уплыу, характэрныя для беларускага i украiнскага кнiгадрукавання XVII ст. 
Параунаучы аналiз сродкау мастацкага аздаблення беларускiх i украiнскiх вы
данняу дазваляе пашырьщь нашы уяуленнi аб мастацкiм аспекце кiрылiчных 
выданняу XVII ст. 
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The article reviei,i•s the exemplar о/ tl1e "Homilies (Jj' our /atl1er Macarius the 
Hermit o.f Egypt" (Wilno, 1627) tliat is housed in the Central Science Librmy o.f NAS 
о/ Belarus. Main .focus о/ the article lies оп the book decoration: engravings, 
decoratii1e clшpter heads and end�. initials. The parallels are drmt•n betiveen the 
decoration of'the Belamsian and Ukrainian editions. 
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